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كيف هي حا�شة �شمك؟

�سويدية حديثة  درا���س��ة  وج��دت  اإذ  ل��دي��ك؟  ال�سم  حا�سة  ه��ي  كيف 
اأن فقدان حا�سة ال�سم موؤ�سر على زيادة خطر املوت بني البالغني 

باملقارنة مع من يتمتعون بحا�سة �سم قوية.
دورية   يف  ون�سرت  �ستوكهومل،  بجامعة  باحثون  الدرا�سة  واأج��رى 

درا�سة اأمرا�ض ال�سيخوخة الأمريكية .
و�سملت الدرا�سة 1774 م�سارًكا ترتاوح اأعمارهم بني 40 و90 
حا�سة  فقدان  بني  العالقة  لك�سف  �سنوات  ع�سر  وا�ستمرت  ع��اًم��ا، 

ال�سم وخطر املوت.
الأخ��ذ يف  امل�ساركني، وبعد  411 من  الدرا�سة تويف  وخ��الل فرتة 
وجد  وامل��ع��رف��ي��ة،  وال�سحية  ال��دمي��غ��راف��ي��ة  اخل�سائ�ض  الع��ت��ب��ار 
يف  منخف�ض  ب�سكل  ي���وؤدون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  امل�ساركني  اأن  الباحثون 
زاد  لديهم،  ال�سم  ف��ق��دان  على  ي��دل  مم��ا  ال�سم،  حا�سة  اخ��ت��ب��ارات 
لديهم خطر الوفاة بن�سبة %19 باملقارنة مع الأ�سخا�ض الذين 

كانت حا�سة ال�سم لديهم طبيعية.
قوية  ���س��م  بحا�سة  يتمتعون  م��ن  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  امل��ق��اب��ل،  يف 

انخف�ض لديهم خطر الوفاة بن�سبة 8%.
نتائج  اإن  اأول��وف�����س��ون  جونا�ض  الدكتور  البحث  فريق  قائد  وق��ال 
حول  ثاقبة  نظرة  توفر  ق��د  ال�سم  حا�سة  اأن  اإىل  ت�سري  ال��درا���س��ة 

�سيخوخة الدماغ.

مل�شقات عبوات الطعام قد 
ت�شلل امل�شتهلكني

تقول   التي  الطعام  عبوات  مل�سقات  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  ت�سري 
قليلة الأمالح  اأو  خالية من الدهون  قد تكون م�سللة.

بها م�ستويات منخف�سة من  الأط��ع��م��ة  تلك  ب���اأن  امل��زاع��م   وت��ل��ك  
مكونات قد تكون �سارة تعتمد على مقارنات باأطعمة اأخرى ولي�ض 

لها تعريف معياري.
 ويقول الباحثون يف الدرا�سة اإن و�سع مثل تلك الدعاءات ل يعني 

بال�سرورة اأن ذلك الغذاء اأكرث فائدة اأو �سحي اأكرث من غريه.
ت�سابل  كارولينا يف  ن��ورث  تيلي من جامعة  �سميث  لينزي  وقالت 
اإن على امل�ستهلكني  قلب العبوة  هيل لرويرتز هيلث عرب الهاتف 
والنظر اإىل قائمة املكونات واملوا�سفات باأكملها ليكون لديهم قدرة 

اأكرب على اإدراك م�ستوى املنتج من الناحية ال�سحية. 
وحللت �سميث تايلي وزمالوؤها بيانات اأكرث من 80 مليون م�سروب 
ومنتج غذائي ا�سرتتها 40 األف اأ�سرة يف الوليات املتحدة ما بني 

عامي 2008 و 2012. 
الأعلى  ال��دخ��ول  ذات  الأ���س��ر  اأن  اإىل  خل�سنا  تايلي   �سميث  وقالت 
متيل اإىل اأن ت�سرتي منتجات عليها مثل تلك املل�سقات مبا يت�سق 
التعليم  م�ستويات  ذوي  النا�ض  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  �سابقة  اأب��ح��اث  م��ع 

الأعلى ي�ستفيدون من تلك البيانات اأكرث. 
ووفقا للدرا�سة التي ن�سرت يف دورية )اأكادميي اأوف نيوتري�سن اآند 
دايتيتيك�ض( فقد كان على 13 باملئة من هذه الأطعمة و35 باملئة 
من تلك امل�سروبات مل�سق يقول اإن هناك ن�سبة منخف�سة من مكون 
ما. والأكرث �سيوعا هي مل�سقة منخف�ض الدهون تليها منخف�ض 

ال�سعرات تليها منخف�ض ال�سكريات ومنخف�ض ال�سوديوم.
حتتوي  املل�سقات  تلك  عليها  التي  الأط��ع��م��ة  كانت  املتو�سط  ويف 
على �سعرات اأقل بن�سبة 32 باملئة و�سكريات اأقل بن�سبة 11 باملئة 
ون�سف ن�سبة الدهون وال�سوديوم مقارنة بالأطعمة التي مل حتمل 

تلك املل�سقات على عبوتها.

االثنني   27   مارس    2017  م   -   العـدد  11979  
Monday  27  March   2017  -  Issue No   11979

اكت�شاف �شر قوة حوا�س املكفوفني
لتعزيز  نف�سه  تهيئة  يعيد  الأع��م��ى  ال�سخ�ض  دم���اغ  اإن  ج��دي��د  بحث  ق��ال 

احلوا�ض الأخرى مثل ال�سمع اأو ال�سم اأو اللم�ض. 
ما�سات�سو�ست�ض  يف  الأكادمييني  من  جمموعة  اأج���راه  ال��ذي  البحث  وذك��ر 
ما  الب�سرية،  املعلومات  اإىل  تفتقر  مكفوفني  ي��ول��دون  ال��ذي��ن  اأدم��غ��ة  اأن 
يجعلها جتري ات�سالت جديدة لتح�سني القدرات الإدراكية مثل الذاكرة 
التي  الدرا�سة  ون�سرت  وال�سم.  كال�سمع  الأخ��رة  احلوا�ض  ولتعزيز  واللغة 
على  ما�سات�سو�ست�ض  يف  والأذن  ال��ع��ني  م�ستو�سف  يف  الباحثون  بها  ق��ام 
املوقع الإلكرتوين ل�سحيفة  PLOS One . وي�سف البحث لأول مرة 
التغريات الهيكلية والوظيفية والت�سريحية املرتبطة بالعمى، وقالت موؤلفة 
الدماغية  التغريات  اأن  نتائجنا  تظهر  ب��اور:   كورينا  الدكتورة،  الدرا�سة 
الهيكلية والوظيفية يف الدماغ التي حتدث نتيجة فقدان الب�سر يف وقت 
مبكر، قد ت�سبح اأكرث انت�سارا مع الوقت ، واأ�سافت  لحظنا تغيريات كبرية 
لي�ض فقط يف الق�سرة القذالية، حيث تتم معاجلة الروؤية، ولكن اأي�سا يف 
 . الإدراكية  والوظائف احل�سية  اللغة  بالذاكرة ومعاجلة  املناطق اخلا�سة 
لفح�ض  املغناطي�سي  بالرنني  ال��دم��اغ  ت�سوير  تقنيات  العلماء  وا�ستخدم 
بلوغ  قبل  بالعمى  اأ�سيبوا  اأو  مكفوفني  ول���دوا  مم��ن  �سخ�سا   12 اأدم��غ��ة 
3 �سنوات، وقارن فريق البحث هذه ال�سور ب�سور ل� 16 �سخ�سا من  �سن 
الفئة العمرية ذاتها من غري امل�سابني بالعمى. واأظهر امل�سح الختالفات 
املكفوفني مل  اأدمغة  ات�سالت معززة يف  والوظيفية، منها وجود  الهيكلية 
تكن موجودة لدى نظرائهم املب�سرين. وقالت الدكتورة باور اإن الت�سالت 
الدماغ  اأن  اإىل  ت�سري  بالعمى  امل�سابني  لدى  نوعها  فريدة من  تبدو  التي 
اأجل تعزيز احلوا�ض  rewires  لإع��ادة تهيئة الدماغ من  يقوم بعملية  
يف غياب املعلومات الب�سرية. وياأمل الباحثون يف زيادة فهم ات�سالت املخ 
وكيفية تغري اأدمغة املكفوفني، من اأجل التو�سل اإىل طرق اأكرث فعالية يف 

م�ساعدة امل�سابني بالعمى لتعوي�ض غياب املعلومات الب�سرية.

جنت بعد 5 اأيام يف ال�شحراء
متكنت فتاة اأمريكية من النجاة باأعجوبة 
من املوت، بعد اأن تقطعت بها ال�ُسبل يف 
ال�����س��ح��راء، يف اأع��ق��اب ن��ف��اد ال��وق��ود من 
 24( فانهيك  اأم���رب  وك��ان��ت  ���س��ي��ارت��ه��ا. 
عاماً( قد انطلقت يف �سيارتها من طراز 
فورد اإيدج يوم 10 مار�ض )اآذار( اجلاري، 
بولية  رمي  �ساوث  كانيون  من  بالقرب 
ن��ظ��ام حتديد  اتبعت  اأن  وب��ع��د  اأري���زون���ا، 
امل��واق��ع الإل���ك���رتوين، ق��اده��ا اإىل طريق 
غ��ري م��وج��ود يف الأ����س���ل، ويف ي���وم 12 
ال�سيارة.  من  الوقود  نفد  )اآذار(  مار�ض 
ا�ستطاعت  اأي������ام،  خ��م�����س��ة  م�����دار  وع���ل���ى 
اأمرب اأن ت�سمد وتبقى على قيد احلياة، 
م�����س��ت��ع��ي��ن��ة ب��ال��ط��ع��ام وال�������س���راب ال���ذي 
بانتظار  الطوارئ،  حل��الت  به  احتفظت 
ما  بح�سب  لإن��ق��اذه��ا،  اأح���د  اأي  و���س��ول 

ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وتقول اأمرب اإنها قامت بتن�سيب تطبيق 
اأقرباءها  يخرب  امل��ح��م��ول،  هاتفها  على 
باإحداثيات املكان الذي تتواجد فيه، لكن 
اإ���س��ارة للهاتف املحمول،  مع ع��دم وج��ود 
فال فائدة لهذا التطبيق، وخالل الفرتة 
التي اأم�ستها تائهة يف ال�سحراء، تغذت 
والفواكه  وال��ب��ذور  املك�سرات  على  اأم��رب 
تطهو  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  ك���م���ا  امل���ج���ف���ف���ة، 

املعكرونة على حرارة ال�سم�ض.

اأف�شل 10 اأطعمة ت�شاعدك 
على فقدان الوزن �ص 23

تطوير جلد �شناعي 
قادر على اال�شت�شعار

لت�سغيل  طريقة  العلماء  اكت�سف 
ن�����������وع جت������ري������ب������ي م��������ن اجل����ل����د 
الطاقة  با�ستخدام  الإل���ك���رتوين 
نحو  اأخ��رى  خطوة  يف  ال�سم�سية، 

تطوير اأطراف �سناعية.
وتعمل فرق يف جميع اأنحاء العامل 
ل��ت��ط��وي��ر ن�����س��خ م��رن��ة م��ن اجللد 
ال����ذي مي��ل��ك خا�سية  ال�����س��ن��اع��ي 
اأنواع  حماكاة  خ��الل  من  ال�سعور 
امل�ستقبالت احل�سية  خمتلفة من 

يف اجللد الب�سري.
وي�سكل تزويد مثل هذه الأنظمة 
يف  باحثني  لكن  حتديا،  بالطاقة 
كلية الهند�سة بجامعة جال�سجو 
ط�����������وروا ط����ري����ق����ة ل�����س����ت����خ����دام 
للغاية  رقيق  ن��وع  وه��و  الغرافني، 
الكهرباء  لتوليد  ال��ك��رب��ون،  م��ن 

عن طريق الطاقة ال�سم�سية.
وقال العلماء اإن الغرافني -الذي 
واح����دة-  ذرة  ���س��م��ك  �سمكه  ي��ب��ل��غ 
و�سفاف،  امل���رون���ة  و���س��دي��د  ق����وي 
جيدا  مو�سال  لكونه  ب��الإ���س��اف��ة 
مثاليا  ي��ج��ع��ل��ه  مم���ا  ل��ل��ك��ه��رب��اء، 
بهدف  ال�����س��م�����ض  ط��اق��ة  لتجميع 

توليد الطاقة.
ال�سناعية  ل�����الأي�����دي  ومي����ك����ن 
اخل�سو�ض  وج���ه  ع��ل��ى  امل��ت��ط��ورة 
اخلوا�ض  م��ن  الكثري  حت��اك��ي  اأن 
الب�سرية  ل����الأط����راف  احل���رك���ي���ة 
ومنحها حا�سة اللم�ض �سيزيد من 
فائدتها لالأ�سخا�ض الذين برتت 

اأطرافهم.
اجللد  ا�����س����ت����خ����دام  مي���ك���ن  ك���م���ا 
يف  للم�ض  احل�سا�ض  الإل��ك��رتوين 
لتح�سني  الآيل  الإن�����س��ان  اأج��ه��زة 
اأدائ���ه���ا وم�����س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ر�سد 
التفاعل  عند  املحتملة  الأخ��ط��ار 

مع الب�سر.
وو���س��ف راف��ي��ن��در داه��ي��ا وفريقه 
فنك�سونال  اأدف��ان�����س��د  دوري�����ة   يف 
دمج  ا�ستطاعوا  كيف  ماترييالز  
يف  للطاقة  مولدة  �سوئية  خاليا 

اجللد الإلكرتوين.
هو  املقبل  الهدف  اإن  داهيا  وق��ال 
لت�سغيل  ذاتها  التقنية  ا�ستخدام 
لتحريك  ال�����س��روري��ة  امل��ح��رك��ات 
�سيتيح  وت��اب��ع   ال�سناعية.  ال��ي��د 
ذل�����ك امل����ج����ال ل��ت��ط��وي��ر اأط������راف 
ب�سكل  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  �سناعية 

م�ستقل متاما .

كيف تعلم طفلك التعامل مع الغرباء وجتنب خماطرهم؟
من االأمور التي توؤرق الوالدين هي كيفية التوفيق بني دفع طفلهم اإىل االنخراط يف حميطهم االجتماعي وك�سر 

حاجز اخلوف جتاه االآخرين وبني خماوفهم من وقوعه يف خماطر من قبل الغرباء. هنا بع�ض الن�سائح.
من املع�سالت التي تواجه الآباء وتوؤرقهم هي الطريقة 
املجتمع  يف  الن��خ��راط  على  الأط��ف��ال  لت�سجيع  املثلى 
اجتماعيا  منفتحني  ي��ك��ون��وا  واأن  ���س��داق��ات  وت��ك��وي��ن 
اآخرين،  اأ���س��خ��ا���ض  م��ع  التعامل  يف  اجل����راأة  ويتعلمون 
يف حني ي��الزم الآب��اء خوف دائ��م من وق��وع اأطفالهم يف 
�سراك اأ�سخا�ض اأنا�ض غرباء قد يت�سببون لهم يف اأ�سرار 

مادية اأو معنوية.
ال�سدد،  ذهبية يف هذا  قاعدة  لي�ست هناك  اأن��ه  الأكيد   
قد  التي  وال�سبل  ال��ط��رق  بع�ض  هناك  تكون  ق��د  ولكن 

تقلل من خوف الآباء على اأطفالهم.
حني يبداأ الأب��وان يف توعية الطفل عن الأ���س��رار التي 
واأن  لب��د  غرباء،  اأ�سخا�ض  اإىل  التحدث  عن  تنجم  قد 
ي�سع الأهل يف احل�سبان اأن قدرة الطفل على التحدث 
الكبار" هي مهارة مهمة ولب��د من عدم  "الغرباء  عن 
اإفزاعه من ذلك، رغم قلق الأهل من عمليات الختطاف 

اأو اإمكانية التعر�ض لإيذاء ج�سدي اأو معنوي على.

كلمة غريب هي البداية
تتحدث العديد من املواقع املعنية بالرتبية من �سمنها 
�سن  حتى  الأط��ف��ال  اأن  ع��ن  الأمل���اين  �سنرت  بيبي  موقع 

الثالثة ل يفهمون معنى كلمة غريب، ويف �سن الرابعة 
ذكر  هنا  وميكن  غريب.  كلمة  معنى  ا�ستيعاب  يف  يبداأ 
اأمثلة ب�سيطة للطفل لأ�سخا�ض غرباء مثل الأ�سخا�ض 
ت�����س��اع��د على  ال�����س��ارع . ه���ذه الأم��ث��ل��ة  اأو يف  امل��ت��ج��ر  يف 
نف�ض  يف  ولب��د  الكلمة.  لهذه  وتقيمه  الطفل  ا�ستيعاب 
الوقت تو�سيح اأن الغريب ل يعني دائما بال�سرورة �سيئا 
ت�سرف  لكيفية  اأمثلة  ذك��ر  ل��الأب��وي��ن  وميكن  خ��ط��ريا. 
الآب��اء ويخافون منها مثل:  الطفل يف ح��الت يتخيلها 
املكان  اإىل  ب�سرعة  اذهب  ال�سوبرماركت  "اإذا فقدتك يف 
الذي ندفع فيه ثمن الب�سائع وقل اأنك ل جتد والديك 
وجاء  مثال  يلعب  يكون  حني  اأخرى  حالت  يف  اأما   ."
الطفل  يعلما  اأن  للوالدين  اإليه ميكن  �سخ�ض وحتدث 
رو�سة  يف  امل�سوؤول  ال�سخ�ض  اإىل  الفور  على  يتوجه  اأن 
اإذا كانا متواجدين بنف�سهما  الوالدين  اإىل  اأو  الأطفال 
للتاأكد اإذا ما كان هذا "الغريب" ميثل �سررا عليه اأم ل. 
مع �سرورة تفادي اإثارة الذعر يف قلب الطفل عرب ربط 

والديه. روؤية  من  يحرمه  قد  �سخ�ض  "الغريب" باأنه 
الغرباء  بع�ض  اإل��ي��ه��ا  ي��ل��ج��اأ  ال��ت��ي  احل��ي��ل  بع�ض  ه��ن��اك 
ل���س��ت��دراج ال��ط��ف��ل. وه��ن��ا ي��ج��ب ع��ل��ى الأه����ل اأن يعلما 
ال��ط��ف��ل كيفية ال��ت�����س��رف يف م��ث��ل ه���ذه امل���واق���ف. مثال 

 - ح��ل��وى؟  اأع��ط��اه غريب قطعة  اإذا  الطفل  يفعل  م��اذا 
ذلك  يرف�ض  اأن  على  الطفل  تدريب  لالأهل  ميكن  هنا 
الطفل  تعر�ض  خل��ط��ورة  وبالن�سبة  م��ه��ذب��ة.  بطريقة 
اأن  لإي��ذاء ج�سدي عرب مل�ض الغرباء له مثال هنا يجب 
يتدرب الطفل على ال�سراخ ب�سوت عايل للفت النتباه 

اإىل اأن هذا "الغريب" لي�ض من املقربني منه.

" ال�سر  " كلمة 
الأط����ف����ال يف حديقة  م���ع  ال����وال����دان  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 
ذات  لعبه ويف  الطفل خ��الل  وي��راق��ب��ان  الأط��ف��ال مثال 
الوقت يتحدثان مع اأ�سدقائهما وهنا ميكن اأن ي�ستغل 
�سخ�ض هذه الفر�سة لختطاف الطفل مثال عرب حيل 
اأن يكون معه كلب  الغريب ميكن  الكلب".  "حيلة  مثل 
اإليهم م�ستغال  والأطفال يع�سقون احليوانات فيتحدث 
الطفل  يتعرف  اأن  فكرة  طارحا  الأه��ل  ان�سغال  فر�سة 
اخلطورة.  متكن  وه��ن��ا  اآخ���ر.  م��ك��ان  يف  اآخ���ر  كلب  على 
لذلك ين�سح ب�سكل عام اأن يتفق الأبوان على كلمة �سر 
ق��دوم �سخ�ض لأخ��ذه��م. وبذلك  مع الأط��ف��ال يف حالة 
ميكن اأن يطرح الطفل تلقائيا �سوؤل حول كلمة ال�سر يف 

حال قدوم �سخ�ض "غريب" ل�سطحابه.

�شوبرمان و �شبايدرمان 
وبامتان خطرون على الطفل

منهم،  ال��ذك��ور  وخ�سو�سا  الأط��ف��ال  يتعلق 
بامتان  مثل  الكرتونية  الق�س�ض  ب��اأب��ط��ال 
لهذه  ف��ه��ل  ���س��ب��اي��درم��ان.  و  ���س��وب��رم��ان  و 
ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ك��رت��ون��ي��ة ت���اأث���ري ���س��ل��ب��ي اأم 

اإيجابي على �سخ�سية الطفل؟
ك�����س��ف��ت درا����س���ة اأم��ري��ك��ي��ة اأج��رت��ه��ا جامعة 
ال�سلوك  اأن  الأم���ريك���ي���ة  ي���ان���غ  ب���ريغ���ه���ام 
اأ�سبح  ل��الأط��ف��ال  واجل�����س��دي  الج��ت��م��اع��ي 
عنيفا ب�سكل وا�سح ب�سبب اأبطال امل�سل�سالت 
الكرتونية اخلارقني، على غرار �سبيادر مان 
الباحثون  واأج���رى  �سوبرمان.   و  ب��امت��ان  و 
على  اختبارات  كوين  �سارة  اخلبرية  بقيادة 
240 اأطفال ترتاوح اأعمارهم بني ثالث و 

�ستة اأعوام ون�سف على مدار عام كامل.
ودر���ض اخل��رباء كل بطل كرتوين و اإىل اأي 
الأطفال  �سلوك  على  يوؤثر  اأن  ميكن  م��دى 
الرغبة  اأن  وتبني  الكالم.  اأو  بالفعل  �سواء 
اأقبلوا  الأطفال، كلما  ت��زداد لدى  العنف  يف 
الأبطال  م�سل�سالت  م�����س��اه��دة  ع��ل��ى  اأك����رث 

الكرتونية. 

اأج��اب��وا عما  الأط��ف��ال  اأن  ال��درا���س��ة  بينت  و 
"لأنه ي�سرب  يجعل البطل بطاًل، بالقول: 
و ي���دم���ر ك���ل ����س���يء. ف��ي��م��ا ق����ال اآخ�������رون : 
ي�سطاد  اأن  مي��ك��ن  و  ي��ط��ري  اأن  مي��ك��ن  اأن����ه 
اأثبتت  اأخ���رى  جهة  م��ن  ب�سبكته".  اآخ��ري��ن 
اأقل عر�سة لتاأثري  الفتيات كن  اأن  الدرا�سة 
الأبطال  غالبية  لأن  الكرتونيني  الأب��ط��ال 
اأكرث  يهتممن  الفتيات  اأن  كما  الذكور.  من 
الواقع  عن  اأحداثها  ت��دور  التي  بالق�س�ض 
واحل��ي��اة اليومية. واأك��د اخلبري الأمل���اين يف 
العلوم الجتماعية بجامعة بوت�سدام روبرت 
بو�سينغ ذلك، اإذ يقول: "مل تفاجئني نتائج 
دوما  كان  العنف  لأن  )الأمريكية(  الدرا�سة 

مربرا يف م�سل�سالت الأبطال الكرتونية".  
اأن  البحث من  فريق  رئي�سة  كوين  وح��ذرت 
اأنف�سهم من  الأطفال ل ي�ستطيعون حماية 
تاأثري الأبطال الكرتونيني، لذلك فاإنه من 
برعاية  ي��ق��وم��وا  اأن  الآب����اء  ال�����س��روري على 
الأطفال نف�سيا وحماولة التقليل من تاأثري 

الأبطال الكرتونيني عليهم. 
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�ش�ؤون حملية

منطقة ال�شوق تعود ال�شتقبال زّوارها �شمن فعاليات مهرجان اأم االإمارات

حديقة احليوانات بالعني تنفذ مبادرات بيئية م�شتدامة لرت�شيد الرثوات الطبيعية وتدويرها

معر�ض الريا�ض لل�سفر 2017 يد�سن اأعماله يف 7 اأبريل املقبل و�سط م�ساركة 250 عار�سًا من 50 دولة

توقعات با�شتقطاب 30 األف زائر للن�شخة التا�شعة للمعر�س بزيادة قدرها 30 % مقارنة بعام 2016

•• اأبوظبي - الفجر

ت��ع��ود م��ن��ط��ق��ة ال�����س��وق ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان اأم 
الإم�����ارات م��ن ج��دي��د ه��ذا ال��ع��ام لتجمع ب��ني الرتاث 
الإماراتي ومل�سات احلداثة املبتكرة، م�ستمدة ت�ساميمها 
من التاريخ العريق لأ�سواق امليناء القدمي يف اأبوظبي، 
مقدمة  العام  هذا  زواره��ا  ل�ستقبال  املنطقة  وت�ستعد 
التقليدية  وال��ع��رو���ض  الأن�سطة  م��ن  وا���س��ع��ة  ت�سكيلة 

املتمّيزة. 
وحت��ت��ف��ي ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ه��رج��ان اأم الإم����ارات 
ب���روؤي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئي�سة 
الحتاد الن�سائي العام، الرئي�ض الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية، 
اأم الإمارات حفظها اهلل، يف متكني املراأة واحلفاظ على 

التكامل املجتمعي ودعم اأجيال امل�ستقبل.
فريدة  ت�سوق  جتربة  ل��زّواره��ا  ال�سوق  منطقة  وتقدم 
ملا  الإم����ارات،  لدولة  التاريخي  ال��رتاث  من  م�ستوحاة 

له من تاأثري ودور يف مد ج�سور التوا�سل مع الثقافات 
العاملية، باأ�سلوب مينح رّواد املهرجان فكرة وا�سحة عن 
منطقة  وتتخذ  اأبوظبي،  لإم���ارة  احل�سرية  التجربة 
وتت�سمن  املهرجان،  اأر�ض  على  مركزياً  موقعاً  ال�سوق 
جم��م��وع��ة خم���ت���ارة م���ن امل��ت��اج��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة املحلية 

وت�سكيلة وا�سعة من العالمات التجارية العاملية.
التقليدية  امل��ف��اه��ي��م  ب���ني  ال�������س���وق  م��ن��ط��ق��ة  ومت�����زج 
بلم�سة ع�سرية،  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  لتعك�ض  باحلديثة 
ال��ت��ي جت�����ّس��د عبق  ت�ساميمها  ب��ني  ال�����زوار  وت�����س��ح��ب 
وي�ستعر�ض  امل�ستقبل.  وروع���ة  احلا�سر  واأل���ق  املا�سي 
الباعة منتجاتهم اليدوية ال�سنع يف اأك�ساك وحمالت 
اأرجاء  ال�سحن يف خمتلف  ذات ت�ساميم ت�سبه حاويات 
الإماراتية، ومالكي  بالكفاءات  املنطقة، وذلك احتفاًل 

ال�سركات املحلية، وامل�سممني.
لرواد  الفر�سة  ال�سوق  واأك�ساك منطقة  متاجر  وتتيح 
للزوار،  املتنوعة  منتجاتهم  لعر�ض  املحليني  الأعمال 
اإىل منتجات  ال��ي��دوي��ة، و����س���وًل  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ب����دءاً 

التجميل واملجوهرات واملالب�ض. ومن �سمن اأكرث من 
70 عالمة م�ساركة هذا العام مبنطقة ال�سوق ياأتي كل 
من "اأو للمجوهرات" و"ماكارون للماكياج" و"�سورايا 
من  وغ��ريه��م  الفخمة"  اأ���س��اط��ري  و"هدايا  هن�سي" 
العالمات لتبهر زوار مهرجان اأم الإمارات من حمبي 

الت�سوق و�سراء املقتنيات املميزة.
ومي��ك��ن ل��ل��زوار ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ا���س��رتاح��ة ب��ع��د جتربة 
كافيه،  �سوق  يف  ال�سرتخاء  العديدة  املهرجان  اأن�سطة 
املهرجان؛  اأر���ض  وهو مقهى ذو ت�سميم بديع يف قلب 
العديد  بني  من  التقليدية  الإماراتية  القهوة  ويقدم 
�سيت�سنى  املنع�سة الأخرى. كما  امل�سروبات  من خيارات 
بفعاليات  ال�ستمتاع  والأف�����راد  ال��ع��ائ��الت  م��ن  ل��ل��زوار 
ال�ساحرة  العود  لأنغام  ال�ستماع  فمن  ال�سوق،  منطقة 
يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ���س��ريي��ن،  ف��رق��ة  تقدمها  وال��ت��ي 
ال�سيدات  من  ع��ازف��ات  تت�سمن  والتي  العربي  العامل 
ت��ع��زف على  وال��ت��ي  اإي��ن��ا���ض،  الفنانة  اإي��ق��اع  اإىل  ف��ق��ط، 
الطبول منذ اأن كانت طفلة �سغرية. وتعزيزاً لتجربة 

الداو"  ق��ارب  "تلوين  رك��ن  توفري  مت  ال�سوق  منطقة 
على  ال���زوار  وي�سجع  املنطقة  و�سط  يف  يتمركز  ال��ذي 

امل�ساركة والإبداع.
فنون  حول  عمل  ور�سة  الإ�سافية  الأن�سطة  وتت�سمن 
اإماراتيني  �ساغة  اإ���س��راف  حت��ت  امل��ج��وه��رات  ت�سميم 
و�ستو�سح  ال��ف�����س��ي��ة،  امل�������س���غ���ولت  يف  م��ت��خ�����س�����س��ني 
الف�سية،  واحللي  املجوهرات  �سياغة  اأ�ساليب  للزوار 
معهم  املبتكرة  اأعمالهم  اأخ��ذ  املهرجان  ل��زوار  وميكن 
واملنتجات  الفنية  الإب���داع���ات  بجمال  ال�ستمتاع  بعد 
والعديد من  امل�ساركة  املتاجر  تقدمها  التي  التقليدية 
اأرجاء  خمتلف  يف  املتاحة  الأخ���رى  الأ�سيلة  املفاهيم 
من  اأك���رث  الإم�����ارات  اأم  م��ه��رج��ان  ويحت�سن  املنطقة. 
100 ن�ساط مبا يف ذلك جمموعة وا�سعة من املعار�ض 
وور�ض العمل والعرو�ض التفاعلية، وعرو�ض املاأكولت 
لت�سجيع  وامل�سممة  امل�سّوقة  والفعاليات  وامل�سروبات 
امل�ستدام على مدار  امل�ستقبل  اأهمية  اإدراك  ال��زوار على 

اإبريل.  4 وحتى  مار�ض   26 من  اأيام   10

••  العني – الفجر

قفزة  ب��ال��ع��ني  احل��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  حققت 
الطبيعية  امل���وارد  تر�سيد  جم��ال  يف  نوعية 
مبادرات  يف  ت��دوي��ره��ا  و  الطبيعية  غ��ري  و 
مميزة و مبتكرة قدمتها ادارات و قطاعات 
احلديقة  للحفاظ على البيئة و ا�ستدامتها 
. ففي جمال تدوير النباتات قامت حديقة 
احليوانات بتوفري ثالثة اطنان من الأفرع 
واجل����ذوع اجل��اف��ة ال��ت��ي مت ا���س��ت��خ��راج 50 
% من ن�سارتها ل�ستخدامها مع املخلفات 
عالية  كفاءة  ذو  ع�سوي  ك�سماد  احليوانية 
بالرطوبة  الحتفاظ  يف  مميزة  خا�سية  و 
ما  طويلة  لفرتات  ال��ري  عن  ال�ستغناء  و 
بال�سافة  ال�����ري،  م��ي��اه  م���ن   15% وف���ر 
ال��دي��ك��ور و  اغ��را���ض  النباتات يف  لخ�����س��اب 
ان�����س��اء م��راف��ق و م��ع��ار���ض احل���ي���وان���ات  .، 
فيما �سلم ق�سم الب�ستنة 1800 كيلوغرام 
كذلك  و   ، للحيوانات  ك��غ��ذاء  ال��رط��ب  م��ن 
ليف  م��ن  التمر  نخيل  خملفات  ا�ستخدام 

وجذوع يف اأغرا�ض التعليم والأثاث .
و من حيث تر�سيد املياه  وفر ق�سم الب�ستنه 
يوميا من خالل  املهدرة  املياه  %30 من 
زراعة النباتات املحلية ذات القدرة العالية 
على التكيف مع الطبيعة ال�سحراوية من 
حيث حتمل احلرارة و ندرة احلاجة للري 
 ، غريها  و  ال�سمر  و  ال�سدر  و  ال��غ��اف  مثل 
املقلمة  ال�سجار  من  لال�ستفادة  بال�سافة 
و   ، للحيوانات  غ��ذاء  و  كاعالف  امل�سذبة  و 
ل�ستخدامها  م��ن��ه��ا  ال�����س��ال��ح  غ��ري  ط��ح��ن 
املحلية)�سدر،  ال��ن��ب��ات��ات  ك��م��ي��ة  ت��ق��در  و   .
احل��ي��وان��ات ب  لق�سم  ت�سلم  ال��ت��ي  و  غ���اف( 
من  والناجتة  تقريبا  غرام  كيلو   2500
النباتات عن طريق التقليم  عملية �سيانة 

وغريها .
يف  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  متكنت  كما 
برامج تر�سيد ا�ستهالك املياه من توفري ما 
يقارب 1200 مربع مكعب �سنويا يف اربعة 
فر�ض  احوا�ض  مائية �سخمة هي  احوا�ض 
و اجلدول  امل��اء  ثعلب  و  التما�سيح  و  النهر 
جتديدها  و  امل��ي��اه  فلرتة  نظام  طريق  ع��ن 
ب�سكل تلقائي مع برنامج الفلرتة الرباعي 
املعتمد على الربامج امليكانيكية و الوزون 

الوراق  ا�ستهالك  تر�سيد  �سعيد  على  و 
بالعني  احل���ي���وان���ات  ح��دي��ق��ة  ا���س��ت��ط��اع��ت 
من   2016 لعام   17% ن�سبة  تخفي�ض 
امليزانية  م��ن   50% و  ال����ورق  ا���س��ت��خ��دام 
 2015 بعام  مقارنة  ل���الوراق  املخ�س�سة 
املرا�سالت  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  ب��ع��د  ذل���ك  و   ،
بال�سافة   ، الل���ك���رتون���ي���ة  امل��خ��اط��ب��ات  و 
ل�ستخدام الربامج املتنقلة مثل احلوا�سيب 
اللية و الجهزة اللوحية لدى كل موظف 
تقوم  ك��م��ا   . الوراق  ا���س��ت��خ��دام  م���ن  ب���دل 
احلديقة بتقنني نظام الطباعة من خالل 
ا�ستخدام  و  ال��ورق��ة  وجهي  على  الطباعة 
ال���ل���ون ال����س���ود ف��ق��ط  ، و ال���س��ت��غ��ن��اء عن 
الالمعة  الوراق  ذات  امل��ط��ب��وع��ات  ا���س��دار 

بالخرى امل�ستدامة و املعاد تدويرها .
بتوعية  املعلومات  تقنية  اإدارة  حت��ر���ض  و 
املوظفني باأهمية تقلي�ض ا�ستخدام الأوراق 
و توعية م�ستخدمي جهاز احلا�سوب مبدى 
الكهرباء.  ا�ستهالك  يف  الرت�سيد  اأه��م��ي��ة 
فيما تت�سمن املرحلة القادمة اإعادة تدوير 

بقايا علب حرب الطابعات.  
يف  اي�سا  كبري  دور  النقليات  لدارة  ك��ان  و 
توفري %50 من الطاقة ، فكان ا�ستهالك 
امل��رك��ب��ات ل��ل��ب��رتول 52 األ���ف ج��ال��ون من 
البرتول و الديزل لعام 2016 مقارنة ب 
84 األفا منها يف عام 2015 ، بفارق 32 
األف جالون لعام واحد فقط ح�سب تقرير 

هيئة البيئة بابوظبي .
الداخلية  النقل  مركبات  م�ستوى  على  و 

املعتمدة على الكهرباء ارتفع عدد املركبات 
من 4 يف عام 2006 اىل 110 مركبة يف 
2016 �ساهمت ب�سكل كبري جدا يف تقليل 
ان��ب��ع��اث��ات ال��ب��رتول و ال��دي��زل ال��ت��ي توؤثر 
البيئة  تلوث  و  احلديقة  حيوانات  ب�سحة 
متطلبات  ح�سب  �سممت  مركبات  ه��ي  و   ،
الت�سغيل للحديقة وغري متاحة يف ال�سواق 
ومت ت�����س��ن��ي��ع��ه��ا ب���ه���دف ت���وف���ري اك����رث من 
%50 من الطاقة ، فيما ت�سعى احلديقة 
بحلول  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك  تخفي�ض  اىل 
العمليات  يف   100% بن�سبة   2020 عام 
النقل  مركبات  من  الت�سغيلية  و  التجارية 

والقطارات التي تعمل داخل احلديقة.
و قامت املوؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان و 
الحياء املائية على نف�ض ال�سعيد بت�سكيل 
جلنة ) اخل��ردوات ( يف عام 2012 و هي 
جلنة متخ�س�سة يف التخل�ض من املواد غري 
ال�ساحلة من خالل جمع نفايات الإدارات 
الأ�سول  و  التالفة  امل��رك��ب��ات  غ��ي��ار  وق��ط��ع 
التي زاد عمرها الفرتا�سي على اختالف 
انواعها و بيعها لعادة احيائها او تدويرها 
م��ا ح��ق��ق اأك���رث م��ن م��ل��ي��ون دره���م م��ن بيع 
املتهالكة  واملركبات  واحلديد  الغيار  قطع 
وغريها من املواد والتي مت التخل�ض منها 
من  ناجح  اقت�سادي  عائد  و  �سحي  ب�سكل 

عام 2012 وحتى الن  . 
للعمليات  ع���رب���ات  الدارة  اب��ت��ك��رت  ف��ي��م��ا 
عربة  الب���ت���ك���ارات  ه���ذه  وم���ن  الت�سغيلية 
وتتحرك  ال��ربج��ر  لبيع  م��ت��ح��رك  مطعم 

عن طريق �سحن يعمل بالطاقة ال�سم�سية  
ومت ت�سنيعها من مركبة جولف ا�ستنفذت 
لنقليات  ك����ان  و   . الف���رتا����س���ي  ع��م��ره��ا 
ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني دور ك��ب��ري يف 
املركبات  غ�����س��ي��ل  م��ي��اه  ا���س��ت��ه��الك  ت��وف��ري 
 2016 لعام  األف درهم   12 بلغت  بتكلفة 
مقارنة ب 46 األف درهم لعام 2015 ، و 
ابرمته احلديقة مع  ذلك من خالل عقد 
�سركة غ�سيل �سيارات �سديقة للبيئة . فيما 
ب�سعة  جولف  عربات  قريبا  الق�سم  �سيوفر 
6 ركاب بهدف توفري  14 راكب بدل من 

عمليات الت�سغيل   .
تنتهج حديقة  الكهرباء  تر�سيد  اط��ار  و يف 
مرافق  و  م���ب���اين  يف  ب��ال��ع��ني  احل���ي���وان���ات 
احل��ي��وان��ات ن��ظ��ام ال���س��اءة ال��ذك��ي ) لييد 
مقارنة  الطاقة  من   75% يوفر  ال��ذي   )
بال�سافة  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  ال�����س����اءة  ب��ن��ظ��ام 
التي  احل�سا�سات  ذات  ال�ساءات  ل�ستخدام 
 ، فقط  اليها  احل��اج��ة  عند  تلقائيا  تعمل 
ت�سمح  بطريقة  امل��ب��اين  ت�سميم  مت  فيما 
بدخول ا�سعة ال�سم�ض ب�سكل ي�سمن ا�ساءة 

منا�سبة مع جتنب تاثري حرارة ال�سم�ض .
الطبيعية  امل�������وارد  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ح��ف��اظ��ا  و 
احلديقة  ت��ن�����س��ئ  احل����ي����وان����ات  و����س���الم���ة 
الهواء  بدخول  ت�سمح  ت�ساميم  ذات  مبان 
الهواء  فيها  ميتزج  ت��ي��ارات  عرب  الطبيعي 
ل�سمان  امل��ن��ع�����ض  امل����اء  رذاذ  و  امل�����راوح  م���ع 
التهوية ال�سحية امل�ستدامة ، كما يتم ان�ساء 
اجلدران و ال�سقف بنظام العزل احلراري 

بالربودة  امل��راف��ق  اح��ت��ف��اظ  ي�سمن  ال���ذي 
لطول فرتة ممكنة يف معار�ض احليوانات 
، و ت�سمل مكاتب الدارات انظمة التكييف 

املركزي و نظام ادارة املباين .
احليوانات  ح���دي���ق���ة  ان  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
املتنوعة  جهودها  اىل  بال�سافة  و  بالعني 
يف احلفاظ على البيئة و تر�سيد ا�ستخدام 
لعلوم  زاي��د  ال�سيخ  ت�سم مركز   ، م��وارده��ا 
ال�سحراء ، اأحد اأهم املن�ساآت امل�ستدامة على 
م�ستوى ال�سرق الو�سط و الول من نوعه 
�ساهم  وق��د  الم����ارات،  دول���ة  م�ستوى  على 
املركز من خالل نظام ان�سائه و ت�سميمه يف 
امل�ستخدمة  املياه  كمية  من   50% توفري 
فيما   ، الكهربائية  ال��ط��اق��ة  م��ن   50% و 
ال��ط��اق��ة احل���راري���ة  %70 م���ن  ي��ك��ت�����س��ب 
ال�سم�سية و �ساهم ان�ساوؤه يف تدوير 92% 
م��ن خملفات البناء ، و ه��و م��ا ي��ع��ادل وزن 
و   ، كاملة  بحمولتها  رك���اب  ط��ائ��رة   24
ي�سم �سبعة انواع من نباتات البيئة املحلية 
املقاومة للحرارة و اجلفاف،  لذلك ا�ستحق 
 ( لنظام  اخلم�ض  الآل���ئ  ت�سنيف  ب��ج��دارة 
ا�ستدامة ( يف مرحلتي الت�سميم و الن�ساء 
، و ال�سهادة البالتينية ) لييد( عن برنامج 
ال�ستدامة العاملي   . هذا و اكد �سعادة مبارك 
غامن الهاجري مدير عام املوؤ�س�سة العامة 
حل��دائ��ق احل��ي��وان و الح��ي��اء امل��ائ��ي��ة على 
الرثوات  تر�سيد  يف  احلديقة  م��ب��ادرات  ان 
ياتي  الطبيعية  م��وارده��ا  على  احل��ف��اظ  و 
من ادراكنا باهمية ما منحنا اهلل اياه من 
ث��روات طبيعية  ك��ان لزم��ا علينا احلفاظ 
التي  التحديات  جلميع  الت�سدي  و  عليها 
، و يلعب  ال��رثوات و ت�ستنزفها  تهدر ه��ذه 
املوؤ�س�سات دورا كبريا يف  و  كل من الف��راد 
و احلياة  الطبيعة  احلفاظ على مكت�سبات 
ال���ربي���ة و دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة على 
تطلعات  بذلك  لنحقق  امل�ستويات  خمتلف 
من   واح����دة  ت�سبح  اأن  يف  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
اأف�سل خم�ض حكومات على م�ستوى العامل 
، و هو ما ين�سجم بدوره مع ا�سرتاتيجيات 
تعزيز  و  البيئة  على  احلفاظ  يف  احلديقة 
ا�ستدامتها و توفري جهة �سياحية وطنية و 
عاملية �سديقة للبيئة وفق اف�سل و احدث 

املمار�سات .

•• الريا�ض - الفجر

يطلق معر�ض الريا�ض لل�سفر 2017،الذي يعد اأكرب حدث يعنى بال�سفر 
و�سط  لأعماله  ،العنان  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سعيد  على  وال�سياحة 
م�ساركة 250 عار�ساً من 50 دولة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،جنباً 

اإىل جنب مع توقعات با�ستقطاب 30،000  األف زائر .
ويفتتح معر�ض للريا�ض لل�سفر 2017 اأبوابه للمرة التا�سعة على التوايل 
م�ستقباًل رواد �سناع ال�سفر ،اجلهات الر�سمية ،م�سغلي الرحالت ال�سياحية 
البارز  الدويل  املجال،حيث �ستجري فعاليات هذا احلدث  واملعنيني يف هذا 
2017،وعلى  اأبريل   10-7 بني  ما  الفرتة  يف  الفي�سلية،الريا�ض  بفندق 
النقا�سية  احل��ل��ق��ات  �ستعقد  للمعر�ض  املخ�س�سة  الأرب���ع���ة  الأي�����ام  م���دى 
اإجنازه  مت  ما  على  لالإطالع  العملية  والندوات  الوزارية  الثاقبة،احلوارات 
خالل الإثني ع�سر �سهراً املا�سية يف ميدان ال�سياحة. وتعترب طبعة 2017 
الأكرب على الإطالق مع ارتفاع يف اأعداد العار�سيني وم�ساركة العديد من 
الأجنحة الوطنية،ف�ساًل عن زيادة يف م�ساحة اأر�ض املعر�ض بن�سبة 10% 

العام  القريني،املدير  بندر  ال�سيد  ق��ال  جانبه  من   .  2016 مع  باملقارنة 
لل�سفر  الريا�ض  معر�ض  وامل��وؤمت��رات،ب��اأن  املعار�ض  لتنظيم  اأ�سا�ض  ل�سركة 
مكانتنا  تعزيز  �ساأنه  من  ،ال��ذي  بامتياز  ا�ستثائياً  حدثاً  �سيكون   2017
اململكة،منوهاً  يف  وال�سياحة  ال�سفر  قطاعي  يف  الرائدة  املعار�ض  اأهم  كاأحد 
يف خ�سم حديثه اإىل النمو احلا�سل على اأ�سا�ض �سنوي ،وذلك عرب احت�سان 
246 عار�ساً مع ح�سور 25،724 األف زائر يف العام املن�سرم ،م�سرياً اإىل 
للعام  250 عار�ساً  األف زائر و    30،000 ب�  ال�ستعداد الكامل للرتحيب 
يف  واإيجابياً  ملحوظاً  من��واً  �سهدنا  بقوله:اإننا  القريني  واأ���س��اف  اجل��اري. 
،اإ�سافة اإىل تزايد معدل  اأعمال املعر�ض �سنة بعد �سنة  من كافة اجلوانب 
املواطنني ال�سعوديني الذين ي�سافرون بتجاهي ال�سوق الداخلية واخلارجية 
وال�سركات  ال�سيافة  وتواجد مزدوي خدمات  داخلياً  ال�سياح  اأعداد  وتنامي 
واملعارف  اخل��ربات  لتبادل  فر�ساً  للم�ساركني  املعر�ض  ،�سيقدم  ال�سياحية 
حٍد  على  والعامل  اأو�سطية  ال�سرق  ال�سفر  �سوق  يف  املتبعة  املعايري  واأح��دث 
�سواء. و�سيوفر معر�ض الريا�ض لل�سفر 2017 من�سة مفتوحة للمهنيني 
الهيئات  خمتلف  مع  مبا�سرة  التفاعل  لهم  يتيح  نحٍو  النا�ض،على  وعامة 

ال�سياحية ،الفنادق،�سركات الطريان ووكالء ال�سفر  من عدة دول عاملية،كما 
�ستحظى دول جمل�ض التعاون اخلليجي بح�سور قوي اأثناء فعاليات املعر�ض 
اأبوظبي  ال�����س��دد متثل هيئة  ال��ت��ي ت��رع��اه��ا ،وب��ه��ذا  مب��ا يف ذل��ك الأج��ن��ح��ة 
لل�سياحة والثقافة ال�سريك ال�سرتاتيجي،هيئة المناء التجاري وال�سياحي 
بال�سارقة الراعي املا�سي ،�سياحة اندوني�سيا �سريك بالتيني،وكالة الريا�ض 
"كرمي"  و�سركة  ف�سي  راع��ي  لل�سفر  ذهبي،علياء  راع��ي  وال�سياحة  لل�سفر 
اأك����دت ج��ه��ات دولية  راع���ي خل��دم��ات ال��ن��ق��ل وال��ت��و���س��ي��ل،ويف ���س��اأن مت�سل 
كيوتو  :النم�سا،مدينة  ومنها   2017 لل�سفر  الريا�ض  ملعر�ض  اإن�سمامها 
كاونتي،كاليفورنيا،�سريالنكا،�سي�سيل،�سلو اليابانية،الفلبني،دوكا،اأوراجن 
جزر  هولندا،  الرتكية،املك�سيك،  بور�سة  فينيا،تركيا،املغرب،تون�ض،مدينة 
املالديف وكوريا على �سيبل املثال ل احل�سر. و �ستواجد العار�سني من اآ�سيا 
واأوقيانو�سيا واأوروبا و�سمال اأفريقيا مع قائمة وا�سعة من الفنادق ،�سركات 
الطريان ،مواقع احلجز الإلكرتونية و�سركات تاأجري ال�سيارات مثل: روتانا، 
لوفتهانزا، دولر رنت كار،ماتاتو ، ثريفتي،فر�سان لل�سفر،اخلطوط اجلوية 

الفرن�سية واخلطوط اجلوية امللكية الهولندية

جامع ال�شيخ زايد الكبري ي�شت�شيف 
فعالية �شاعة االأر�س 2017

•• ابوظبي - الفجر:

نّظم مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري ، بالتعاون مع جمعية الإمارات للحياة 
2017م، يف مقر اجلامع ،  25 مار�ض  الفطرية، م�ساء يوم ال�سبت املوافق 
فعالية �سمن اإطار املنا�سبة العاملية  ل�ساعة الأر�ض والتي بداأ تنظيمها من 
�ندوق العاملي ل�سون الّطبيعة باعتبارها اأكرب حركة �سعبّية  ِقبل منّظمة ال�سّ

ت�سعى اإىل املحافظة على البيئة �سّد الّتغريات املناخّية
الثامنة  مل��دة �ساعة واح���دة م��ن  الإن����ارة يف مبنى اجل��ام��ع   اإط��ف��اء  حيث مت 
والن�سف اإىل التا�سعة والن�سف، مع تفعيل العّد التنازيل للجامع من خالل 
انعكا�ض �سوء �ساعة ليزيرية على حائط املدخل الرئي�سي للجامع ، كما قام 
املركز بدعوة بع�ض اجلهات ذات ال�سلة للم�ساركة يف الفعالية  يف مقر اجلامع 
ا�ستهالك  وتر�سيد  البيئة  املحافظة على  بدورهم يف  ال��زوار  لتعريف  وذلك 
الطاقة والك�سف عن براجمهم يف حتقيق ال�ستدامة مثل هيئة مياه وكهرباء 
– اأبوظبي( و مدينة ال�سيخ  اإدارة النفايات  اأبوظبي و �سركة تدوير )مركز 
خليفة الطبية، اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية )�سحة(. 
وقد اأ�سار�سعادة يو�سف العبيديل، مدير عام مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري: 
)تنطلق م�ساركة جامع ال�سيخ زايد الكبري، يف حملة �ساعة الأر�ض، من اإميان 
اإىل حتقيق  الّرامية  الوطنية  املجتمعية، ودعمه للجهود  املركز مب�سوؤوليته 
التنمية ال�ساملة يف الدولة، ل�سيما اأن جامع ال�سيخ زايد بات وجهة ثقافية 
ال��زوار على مدار العام باأعداد كبرية على اجلامع من  عاملية، حيث يتوافد 
البيئي  الوعي  امل�ساركة يف رفع م�ستوى  العامل، وت�سهم هذه  اأنحاء  خمتلف 
لدى جميع �سرائح املجتمع، تطبيقا لتوجيهات القيادة التي تعنى بالأجيال 
الدولة؛  اأه��م معامل  واح��دا من  بات  اأن اجلامع  القادمة. ومما ل �سك فيه 
الت�سغيلية  عملياتنا  جميع  ومت��ك��ني  بتوظيف  خ��ا���ض  نحو  على  نهتم  ل��ذا 
احليوية ب�سورة حتقق ال�ستدامة اإىل جانب ال�ستعانه باملنتجات واخلدمات 
البيئية  بال�ستدامة  التزامنا  اإب��راز  بيئًيا، ونحر�ض على   امل�ستدامة  املحلية 
واخلارجيني.  الداخليني  ال�سرتاتيجيني  �سركائنا  جميع  مع  واملجتمعية 
اإىل  البيئية  م�سوؤوليتنا  نرتجم  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  يف  ونحن 
واقع عملي ملمو�ض، ومن هذا املنطلق مت ت�سميم اجلامع مع اأخذ خا�سية 
ال�سماح بدخول اأ�سعة ال�سم�ض بالعتبار؛ لتقليل العتماد على الطاقة يف اإنارة 
قاعاته واأروقته طوال �ساعات النهار وليكون ال�سرح الكبري قدوًة يف تعزيز 
مفاهيم ال�ستدامة  ( يذكر اأن  م�ساركة املركز  يف هذا احلدث ال�سنوي العاملي 
مبعايري  املركز   التزام  على  تاأكيداً  ؛  املجتمعي  التفاعل  اإط��ار  �سمن  تاأتي  
ال�ستدامة واملحافظة على الطاقة وتر�سيد ا�ستهالكها، ورفع م�ستوى الوعي 

املجتمعي باأهمية �سون مقدرات الطبيعة من اأجل م�ستقبل كوكبنا. 

ت�سمنت زيارات ميدانية وتوا�سل مبا�سر مع اجلمهور
بلدية مدينة العني تنظم حملة 

التوعية بقوانني وخمالفات البلدية
•• العني - الفجر

ومركز  الهري  بلدية  مركز  يف  ممثلة  م��وؤخ��راُ  العني  مدينة  بلدية  نظمت 
ا�ستمرت على  مدى  البلدية والتي  التعريف بقوانني  الوقن حملة  بلدية 

اأ�سبوع ، وذلك لتوعية اجلمهور بقوانني وخمالفات بلدية مدينة العني.  
ال�سمايل  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ني  مدينة  مناطق  ���س��ك��ان   احلملة  ا�ستهدفت  و 
اإىل  بالإ�سافة    ، التجارية  وامل��ح��ال  وامل���زارع   العزب  واأ�سحاب  واجلنوبي  
العاملني يف مواقع البناء ، حيث ت�سمنت  عدة جمالت للتوعية بقوانني 
بند خمالفة مو�سحاً   117 ت�سم  والتي  العني  بلدية مدينة  وخمالفات  
الأطباق  ا�ستخدام  خمالفات  �سملت  والتي   ، وقيمتها  املخالفات  نوع  فيها 
الالقطة  ، واحلد من مظاهر الإزعاج  ، وخمالفات املظهر العام للمدينة 
، وقوانني التخييم والفعاليات ، وخمالفات احلفاظ على الأماكن العامة 
، عالوة على  التوعية بقوانني  تنظيم اإ�سغال الوحدات ال�سكنية  و اأعمال 
البناء.   وجاء ذلك من خالل الزيارات امليدانية التي قامت بها فرق اإدارات 
اإدارات اخلدمات  و  والتفتي�ض  الرقابة  اإدارات  املجتمع  ومب�ساركة  خدمات 
الفنية ، ومت على �سوئها  توزيع  من�سورات  توعوية  بثالث لغات  لتوعية 
بلدية  العني حتقيقاُ حلر�ض  بلدية مدينة  اجلمهور بقوانني وخمالفات  
الواجب  بالقوانني  وتوعيتهم   املجتمع  اأف��راد  تعريف  على   العني  مدينة 
اللتزام بها ، واطالعهم على  املخالفات التي تنتج عن ال�سلوكيات اخلطاأ و 
خمالفة القوانني مما يوؤثرا �سلباً يف احلفاظ على مظهر املدينة و �سالمة 
املجتمع . وتاأتي حمالت التوعية بقوانني البلدية والتي تنظم دورياُ من 
النظام  اأه���داف  م��ع   اخل��ارج��ي��ة  متا�سياُ  العني  بلدية مدينة  م��راك��ز  قبل 
البلدي لإم��ارة اأبوظبي يف تقدمي خدمات للمجتمع و العمالء  مما يعزز 
جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي حاليا و م�ستقبال ،وذلك من خالل  تفعيل 
دور افراد املجتمع و موؤ�س�ساته يف احلفاظ على مدينة العني ، والذي يظهر 
و  دع��م  تطبيق قوانني  املبا�سر مع اجلمهور يف  التوا�سل  جلياُ من خالل 

لوائح البلدية ، وامل�ساهمة يف  توعيتهم باملخالفات  الواجب جتنبها .



اجلريب فروت
ميكن تناول ن�سف ثمرة جريب فروت قبل كل وجبة 
اأو تناول ع�سري الثمرة ثالث مرات يومياً هذا بجانب 
اتباع حمية غذائية جيدة والقيام بالتمارين املختلفة 
1.4 كجم  �سيوؤدي كل هذا اإيل فقدان ما يقرب من 

خالل 12 ا�سبوع. 

البي�ض
البي�ض مليئ بالربوتني. وتظهر الدرا�سة اأن البدناء 
يتناولون  ال����ذي����ن 
اث���������ن���������ني م����ن 
ال����ب����ي���������ض 

املخفوق ي�ستهلكون كمية اأقل من الطعام خالل 36 
�ساعة تالية

الفول
اإن  حيث  ال��وزن  خ�سارة  على  ت�ساعدك  الفول  حبوب 
الفول يحتوي على هرمون يدعي كولي�سي�ستوكينني 

اله�سمي والذي يقوم على قمع ال�سهية.

ال�ساي االأخ�سر
ال�ساي الأخ�سر يحتوي على م�سادات الك�سدة التي 

ت�ساعد يف ت�سريع عملية الأي�ض وحرق الدهون.

الكمرثى
ت��ن��اول ث���الث ح��ب��ات م��ن ال��ك��م��رثي ي��وم��ي��ا مي��ك��ن اأن 

فقدان  على  ال���������وزن لأن�����ه�����ا حت����ت����وي على ي�ساعدك 

يف  ال�سكر  م�ستويات  تخف�ض  ال��ت��ي  البكتني  األ��ي��اف 
بني  تناول وجبات خفيفة  وت�ساعد على جتنب  ال��دم 

الوجبات.

ال�سوربة
ي�سبع  اأن  ال�سهية  ال��دج��اج  ���س��ورب��ة  م��ن  ل��ك��وب  ميكن 
ال�سوربة  اأن  الباحثون  رغبتك يف اجلوع حيث يعتقد 
لأنها  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  يف  رغبتك  ا���س��ب��اع  على  ت�ساعد 
البقر  حل���وم  امتلئت  ق��د  اأن���ك  يعتقد  ال��ع��ق��ل  جت��ع��ل 
ن�سبة  البقر علي  الدهون حتتوي حلوم  اخلالية من 
على  ي�ساعد  ال��ذي  اأميني،  حم�ض  ي�سني  م��ن  عالية 

احلفاظ على الع�سالت وحرق ال�سعرات احلرارية.

زيت الزيتون

زي��ت الزيتون جيد يف احل��د م��ن ال��ده��ون غري 
امل�سبعة، والتي يف النهاية تقوم بحرق ال�سعرات 

احلرارية.

الفلفل االأحمر احلار
يحفز الفلفل الأخمر احلار عملية الأي�ض. 

فلفل  ي�ستهلكون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض 
يتناولون  ب���ان���ت���ظ���ام  ح�����ار  اأح����م����ر 

�سعرات حرارية اأقل يوميا.

اخلل
ي�ساعدك  باخلل  امل�سبع  الطعام 

وقت  بالمتالء  ال�سعور  على 
اخلل  اأن  ح���ي���ث  اأط�������ول 

على  ي���ح���ت���وي 
ح�����ام�����������ض 
ي���������������������وؤدي 
بطئ  اإيل 

مرور الطعام 
م������ن امل����ع����دة 
الأم����ع����اء  اإيل 

الدقيقة.

�شحة وتغذية
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قال املدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي 
عن  والأبحاث  الدرا�سات  اإن  البداح،  حممد  عبداهلل  الدكتور 
ا�ستخدام الريكي كعالج، ذات جودة متدنية، لي�ض ذلك فقط، 
بالطاقة،  العالج  من  ح��ذرت  العاملية  املوؤ�س�سات  بع�ض  ولكن 
منها املركز الأمريكي للطب التكميلي وال�سحة الندماجية، 
الذي حذر من ا�ستخدامه لعدم ا�ستناده اإىل دليل علمي قاطع، 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  البالغني  م��ن  امل��ئ��ة  يف  ن�سف  اأن  مفيدا 

ا�ستخدم ال�ست�سفاء بالطاقة. 
واأ�ساف اأن املركز الوطني للطب البديل والتكميلي يحذر من 
ا�ستخدام العالج بالطاقة، خا�سة اإذا اأدى اإىل حرمان املري�ض 
اأدلة  وج��ود  ع��دم  م��وؤك��دا  ال�سحية احلديثة"،  اخل��دم��ات  م��ن 

منهجية علمية تدعم هذا العالج بجميع اأ�سكاله وم�سمياته.
اأن امل��دع��ني يزعمون اأن ه��ذا الأ���س��ل��وب ل��ه فوائد  اأك��د ال��ب��داح 

عالجية فعالة، 
لدورات  ويرّوجون  والهمهمات،  بالتعاويذ  املر�سى  ويوهمون 
كاذبة،  جناح  ق�س�ض  فيها  ي�سردون  ممار�سته،  على  للتدريب 
اأن  والأخ��ط��ر  وراءه،  تكمن  ال��ت��ي  الكثرية  املخاطر  ويخفون 
بع�ض  بالطاقة  العالج  اإىل  ن�سبت  العلمية  املراجع  كثريا من 
عقائد  على  املبنية  الدينية  والطقو�ض  الغريبة  امل��م��ار���س��ات 
وفل�سفات �سرقية، والتي ل بد من التحقق من �سرعيتها من 

ذوي الخت�سا�ض.
دقيقة،   90 ت�ستمر  بالريكي  العالج  جل�سة  اأن  البداح  اأو�سح 

لليد،  معينا  و�سعا   15  -  12 م��ن  ممار�سوه  فيها  ي�ستخدم 
اأو  ب�سخونة  امل��ري�����ض  ي�سعر  وق���د  ق��ل��ي��ل��ة،  ل��دق��ائ��ق  م��ن��ه��ا  ك��ل 
اأن  يّدعون  املمار�سني  وبع�ض  الكاذبة،  بال�سكينة  وي�سعر  وخز، 

العالجات ميكن اأن تكون فعالة على بعد م�سافات طويلة. 
وك�سف عن 7 ادعاءات ملمار�سي العالج بالطاقة هي تخفي�ض 
التوتر، وحت�سني ال�سحة ونوعية احلياة، ومداواة العتاللت 
البدنية والعاطفية، وتعزيز التناغم، والوعي بالذات، والإبداع 
يف  للمحت�سرين  بال�سكينة  اإح�سا�ض  واإ�سفاء  الذهن،  و�سفاء 

�سكرات املوت.
لوزارة  التابع  والتكميلي  البديل  للطب  الوطني  املركز  ك��ان 
ال�����س��ح��ة ح����ذر م���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع م���ّدع���ي ال���ع���الج بالطاقة 

)الريكي(، وا�سفا اإياه ب�)الحتيال(.
وق���ال امل��رك��ز يف ب��ي��ان، اإن م��ّدع��ي ال��ع��الج ب��ال��ط��اق��ة يوهمون 
املر�سى بالعالج بطرق خمتلفة، بو�سع اأيديهم فوق املري�ض، 
له  ال��ع��الج  اأن  مدعني  والهمهمات،  التعاويذ  بع�ض  وت��ردي��د 
طرق خمتلفة مثل: مل�سة ال�سفاء، واللم�سة العالجية، وعالج 
بال�سمعيات  وال��ع��الج  بالقطبية،  وال��ع��الج  واجل�����س��م،  ال��ه��ال��ة 
باملغناطي�ض،  واملعاجلة  احليوية،  بالطاقة  والعالج  احليوية، 

وعلم الإ�سعاعيات.
هذه  اكت�ساف  ي�ستطيعون  اأن��ه��م  ي��دع��ون  ه���وؤلء  اأن  واأ���س��اف 
اأعرا�ض  ع��الج  اأج��ل  م��ن  فيها،  وال��ت��اأث��ري  وتوجيهها  الطاقة، 

حتدث نتيجة ا�سطرابات يف تدفق اأو �سريان هذه الطاقة.

بالطاقة العالج  مّدعو  ي�ستخدمها  حيلة   12
مدعو  ي�ستخدمها  حيلة   12 ال��ب��داح  ع��ب��داهلل  الدكتور  ح��دد 

العالج بالطاقة جلذب املر�سى، وهي: 
الأمرا�ض. جميع  عالج  على  بقدرتهم  املر�سى  اإيهام   1-

م���واد  حت����وي  ول  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ع��الج��ات��ه��م  ب�����اأن  الدع�������اء   2-
كيميائية.

احلالت. وجلميع  املر�سى  لكل  ممار�ساتهم  باأن  الزعم   3-
طريقته.  اأو  العالج  مكونات  عن  الك�سف  عدم   4-

امل�ساعدة  ي�ستطيعون  الذين  الوحيدون  باأنهم  اإيهامهم   5-
يف �سفاء هذه احلالة.

ترخي�ض. ودون  اخلفاء  يف  العالج  ممار�سة   6-
-7 الرتكيز على الإعالنات والربامج واللقاءات التلفزيونية 

امل�سللة .
بعد. عن  العالج  على  بقدرتهم  املر�سى  اإيهام   8-

بعيدا  عالجهم  مت  مر�سى  عن  وهمية  ق�س�ض  ترويج   9-
عن الطب احلديث.

احلديث. الطب  اأطباء  مراجعة  بعدم  املر�سى  ن�سح   10-
اأمر  اأن��ه  يخربك  ���س��وءا  املري�ض  حالة  ت���زداد  عندما   11-

طبيعي.
وقتا  ياأخذ  العالج  اأن  املري�ض  يخرب  الأمل  ازداد  اإذا   12-

طويال.

اأف�شل 10 اأطعمة ت�شاعدك على فقدان الوزن

بالطاقة العالج  مّدعو  ي�ستخدمها  حيلة   12

)الريكي( احتيال يحرم املر�شى من العالج احلديث

والتكميلي،  البديل  للطب  الوطني  املركز  حذر 
العربية  اململكة  يف  ال�سحة،  ل���وزارة  التابع 
بالطاقة  العالج  اإىل  اللجوء  من  ال�سعودية، 
)الريكي(، لعدم ثبوت اأي فعالية له، خا�سة اإذا 
اأدى اإىل حرمان املري�ض من فر�ض العالج الطبي 
مّدعو  ي�ستخدمها  حيلة   12 مبينا  احل��دي��ث، 
العالج بالطاقة، اأبرزها اإيهام املر�سى بقدرتهم 

على عالج كل االأمرا�ض.

التي  االأطعمه  متنا�سق ولكن هناك بع�ض  �سكل  الوزن ويح�سلوا على  لكي يفقدوا  اإيل اجلوع  النا�ض    ال يحتاج 
�ست�ساعدك لكي تخ�سر وزنك.
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العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : لودير ايفنت ماجنمنت ) �ض.ذ.م.م(
الوىل  -ال��ق��وز  بردبي   - الرخيمي  ال�سيخ  نا�سر  معمر  ملك   115 مكتب    : العنوان 
القيد  : 715852  رقم  الرخ�سة  ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم   : القانوين  ال�سكل    -
بال�سجل التجاري : 1160537 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
وذلك  اأع��اله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2017/2/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 204 - ملك 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
ايفنت  لودير  لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
ماجنمنت ) �ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/6 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/6 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعــــــــــالن بالن�سر 

 - املرا�سده  جمعه  �سقر  علي  حممد  عبداهلل  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
 : ال�سحية(  للمقاولت  )الن�سيط  املوؤ�س�سة  الإم��ارات اجلن�سية وب�سفته مالك 
البالغة  ح�سته  تنازل  يف  ويرغب  كلباء  مدينة  مقرها   -  549618 رقم  رخ�سة 
الإمارات   - املن�سوري  رفيع  حممد  عبداهلل  حممد  ال�سيد/  اىل  وذل��ك   %100
اجلن�سية   - وعمال بن�ض امل��ادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحت��ادي رقم 
)4( ل�سنة 2013م  يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكور بالعالن لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعــــــــــالن بالن�سر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ رقيب خان بهادر خان افغان�ستان اجلن�سية 
 542768 رق��م  رخ�سة   ، وال��ق��راق��ري  ل��ل��دواب��ي  النجاح  معمل  مالك  ب�سفته 
اىل  وذل��ك   %100 البالغة  تنازل عن ح�سته  يرغب يف  كلباء  مقرها مدينة 
ال�سيد/ باد�ساه بن �سري حممد ، افغان�ستان اجلن�سية - وعمال بن�ض املادة 
)14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على 
اي  تاريخ هذا الع��الن فمن لديه  ا�سبوعني من  بعد  الهي  امل�سار  الج��راء 
بالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سعيد علي عبيد عالي النقبي - اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري العالي لرتكيب الأملنيوم 
اأملنيوم زجاج ، واملرخ�ض من دائرة التنمية   ، ، ن�ساط الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة 
 1999/5/25 بتاريخ  ال�سادر   501461 رقم  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية 
بن�سري  �سيفيد  ع��ث��م��ان  ال�����س��ي��د/  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان    الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  يف 
يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن    - الهند   : اجلن�سية   - ماموبدافالثو 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

انذار بالن�سر
 رقم 2017/1862 

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - فرع 
املنذر اليه : مكتب الع�سر احلديث للطباعة وتخلي�ض املعامالت 

لذلك : يخطر املنذر / املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدره )81.024.70( درهم نتيجة اخلالل 
ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقود البيع بالتق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
/42813( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال  الن�سر 

خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )هوندا اكورد - ا�سود( �سخ�سيا وذلك يف موعد اأق�ساه �سبعة 
بيع  اإج���راءات  لتخاذ  اآ�سفني  ن�سطر  �سوف  وال  الخ��ط��ار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  من  اي��ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  الفوائد  من  ذلك  عن  ينتج  ما  كافة  حتميلكم  مع  املذكورة  ال�سيارة 

ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

انذار بالن�سر
 رقم 2017/1861 

املنذر :  موؤ�س�سة البفتة العقارية - موؤ�س�سة فردية 
املنذر اليه : 1- �سركة جمال غريب للتجارة العامة- �ض ذ م م 

2-اظهر جاويد قمر الدين - هندي اجلن�سية
عليه  امل�ستحقة  الج���رة  ب�����س��داد  اليهم  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  يخطر   : ل��ذل��ك 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ الن�سر ، وكامل م�ستحقات املنذر ، وال 
�سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن ، مع 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2016/1/215609

املنذرة: دبي لالإ�ستثمار العقاري �ض.ذ.م.م
)ب�سفتها  )�������ض.ذ.م.م(  الكهروميكانيكية  ل��الأع��م��ال  ب��ي��زون  اإل��ي��ه��ا:  امل��ن��ذر 
الإنذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة ومب��وج��ب  ف��اإن  الإق��ام��ة.  امل�ستاأجرة( - جمهول حم��ل 
عليكم  امل�ستحقة  املادية  الإل��ت��زام��ات  كافة  ب�سداد  امل��ب��ادرة  ب�سرورة  تنذركم 
ل�سالح ال�سركة املنذرة حتى تاريخه و ذلك خالل اإ�سبوع، و يعترب هذا مبثابة 
امل�ستحقة  باملبالغ  باملطالبة  امل��ن��ذرة  لل�سركة  ويحق  بال�سداد  نهائي  اإن���ذار  

واإخالء املاأجور بعد اإنق�ساء املهلة القانونية.
الكاتب العدل

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ الكرنك الدولية لل�سفر وال�سياحة - ذ م م - فرع    نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/4/11   ال�ساعة 8.30.

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف 

حالة تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة ح�سوري

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
1687/2017/13
1748/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
عدنان فوزي عبداهلل عبدالرزاق
لتي�ض ايزهافاترا �سانكارانارايانان

مبلغ املطالبة
84248 درهم + تذكرة العودة 
96363 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �سدها: روي���ال هيلز للخدمات الفنية - ���ض ذ م م   مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك للزامك ب�سداد 
املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
961 درهم

951 درهم

11137 درهم

10707 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
�سدام ح�سني دلل ح�سني

ف�سل احلق عبد الها�سم 

 2017/540
تنفيذ عمايل

 2017/186
تنفيذ عمايل

م
1

2

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن جمموعة ) بالن�سر(      
                      اىل املنفذ ���س��ده��ا:دي��ا���ض للديكور ال��داخ��ل��ي - ���ض ذ م م   مب��ا ان 
ب�سداد  للزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1519 درهم

901 درهم

19332 درهم

10013 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
حممد حميد احلق حممد 

ح�سني 

رافيند هري فادل 

 2017/796
تنفيذ عمايل

 2017/811
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن جمموعة  )بالن�سر(            

  اىل املنفذ �سدها : مطعم جاجن�ض با�سا )فرع من جاجن�ض لال�ستثمار 
�ض ذ م م ( مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك 
للزامك ب�سداد املبالغ املو�سحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان 

املحكمة �ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم التنفيذ 
2017/815 تنفيذ عمايل  
2017/721 تنفيذ عمايل  
2017/790 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
نيكو التون فيالر تابا�سا 
فيكتور قورينج بانتاكولو 

رو�سيماري ترينيداد رابو�سا 

 ر�سم التنفيذ   
907 درهم 
900 درهم 

1334 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 10096 درهم 
8875 درهم 

16490 درهم 

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 يف الدعوى رقم )2017/7( ا�ستئناف جتاري - ابوظبي         

ابوظبي  اأحمد )خبريا حما�سبيا( مكلفا من قبل حمكمة  تامر عبداحلميد ممدوح   / انا  ب�سفتي 
ال�ستئنافية املوقرة باإجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم )2017/7( اإ�ستئناف جتاري - ابوظبي 
مالكها/  وميثلها  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  الظنة  نهر  ال�سادة/�سركة  دعوة  قررنا  قد  فاإننا    -
نا�سر خزام حممد حا�سر  او من ميثلها قانونا ب�سفتها : امل�ستاأنف �سدها الأول بالدعوى املذكورة 
اعاله.  للح�سور اىل مقر مكتبنا يف يف ابوظبي - �سارع النادي ال�سياحي - بناية خمابز الكورني�ض 
الأوتوماتيكية - بجوار فندق الدانة - مقابل الزاهية مول - الطابق الول - مكتب رقم )5( يوم 
الربعاء القادم املوافق )2017/3/29( ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا )11.00( �سباحا.  ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
 املحكم واخلبري احل�سابي 

تامر عبداحلميد ممدوح اأحمد 
رقم القيد ب�سجل اخلرباء )410(              

ماج�ستري اإدارة االأعمال - حما�سبة ومتويل 
 CPA زميل جمعية املحا�سبني الدولية

قيد مدققي احل�سابات بوزارة االقت�ساد )659(

اإعــــالن    بالن�ســــر

اعالن ح�سور اجتماع خربة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

انذارعديل  بالن�سر
 رقم 2017/1819 

املنذر ة : �سركة النابوده لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م - ب�سفتها املوؤجرة. 
املنذر اليه : �سركة امل�ستقبل ال�سايف لتجارة اللكرتونيات ذ م م - ب�سفته امل�ستاأجر

)جمهول حمل القامة( - ا�ستاأجر املنذر اليه من املنذرة الوحدة رقم )201( الواقع يف 
بناية ال�سعلة ملدة �سنة من 05 نوفمرب 2016 حتى 4 نوفمرب 2017، باإجمايل اجرة �سنوية 
تاريخ  امل�ستحقة منذ  الج��رة  �سداد  اليه عن  املنذر  امتنع  ثم   ، دره��م   82.500 بقيمة =/ 
وق��دره =/  امل�ستحقة مبلغ  الج��رة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذرة تخطر  لذا    .2017 يناير   5
)30(  ثالثني  خ��الل  بذلك  الوفاء  ع��دم  ، ويف حالة  العقد  وا�ستحقاقات  دره��م   24.950
يوما من تاريخ النذار �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بال�سداد 

وبالخالء وفقا للقوانني ذات ال�سلة.
  الكاتب العدل

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

 اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/20 احوال �سخ�سية 
اىل املدعي عليه : ال�سيد ح�سن ال�سيد - اجلن�سية : م�سر 

حيث ان املدعية : نعيمة لزعر - اجلن�سية : املغرب 
اقام عليك لدىاملحكمة بق�سم الأحوال ال�سخ�سية فيقت�سي ح�سورك 
اأمام هذه املحكمة يف ال�ساعة الثامنة والن�سف املوافق 2017/4/11 ويف 
حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�سحي             

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل - قطاع العدل  

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اإعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
الدعوى رقم : 2017/286 - الدائرة املدنية التجارية الكلية   

اىل املدعي عليه الول : علي ح�سن علي عليوه الظهوري - اإماراتي اجلن�سية 
نعلمك باأن املدعي / حممد كمال العلي - لبناين اجلن�سية يف الدعوى رقم 2017/286 الدائرة املدنية والتجارية 
والعاملية الكلية )مدين كلي(  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب����� : الزام املدعي عليه بان يدفعوا 
للمدعي مبلغ وقدره 450.000 دولر امريكي او ما يقابله بالدرهم الإماراتي 1.651.000 املبني بال�سيك رقم 16 
امل�سحوب على م�سرف الهالل بتاريخ 2016/1/14 ، وكذلك الزامهم بفائدة قانونية مقدارها 12% من تاريخ 

ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد التام وكذلك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  - 
بتاريخ  البتدائية  الحتادية  عجمان  مبحكمة   1 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  باحل�سور  مكلف  انت  لذ 
2017/4/11 ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او 

عدم اإر�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حتريرا يف 2017/3/26.  

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 يف  الدعوى 2016/1515  جتاري كلي 

�سد املدعي عليهم  : باركود انرتنا�سيونال للتجارة �ض ذ م م /اأنيل كومار تابالل /تاج الدين �سميع الدين/ 
التفاوؤل للتجارة العامة �ض ذ م م /موهيت كومار روهتا�ض كومار /يلولين ديفلومبنت م م ح / ميداي�ست �ستار 
امبك�ض - م م ح /�سكايون �ستار للتجارة العامة �ض ذ م م /قمر حيدر حيدر علي / بوبالر كورنر لتجارة املواد 
الغذائية �ض ذ م م / ح�سن عبا�ض حمرم علي / عرفان احمد جان حممد رم�سان /�سوروجيت كومار ك�سيرتا 

موهان روي /الق�سر الذهبي للتجارة �ض ذ م م / اندرو جلف �ستار للتجارة العامة - �ض ذ م م. 
املقامة من :  امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية.  

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم : 2016/1515 جتاري كلي ،  وحيث انه 
مت ندبنا خبريا يف الدعوى  املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال 
اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على 
العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/3/30  يف متام ال�ساعة 00 : 12 ظهرا ، ويرجى منكم 
اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  - دبي - مركز حمر عني ، مدخل 

رقم 8 ، الطابق الرابع - هاتف : 2527888-04      فاك�ض : 04-2698876

حممد �سعيد ال�سريف 
خبري ح�سابي وم�سريف  

 اعالن بالن�سر
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/503 جتاري جزئي                               

ان املدعي م�سرف  الرم�سي - جمهول حمل القامة مبا  اأحمد �سالح عبداهلل خمي�ض  اىل املدعي عليه /1 - 
بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  اأع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  -  قد  دبي  ال�سالمي - فرع  ابوظبي 
2017/3/23 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري 
امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي 
على  الآىل  احلا�سب  ونظام  والدفاتر  ال�سجالت  واق��ع  من  لديه  عليها  املدعي  ملف  على  لالطالع  لزم  كاأمر 
ح�سابه والطالع على ا�سول امل�ستندات وعلى ما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية 
لبيان ما مت احل�سول عليه من   ان وجدت  الورقية واللكرتونية  واملرا�سالت  املنتظمة  الورقية واللكرتونية 
ت�سهيالت  وانوعها وقيمتها و�سروط املنح والفوائد ومدة ال�سداد وطريقة احت�ساب امل�سرف للفوائد اوالرباح 
املرت�سد  بح�ساب  امل�سرف  قيام  كيفية  وبيان  احل�ساب  ت�سفية  مع  اخ��رى  مبالغ  واي��ة  وامل�سروفات  والعمولت 
حتى تاريخ تاريخ رفع الدعوى وحددت مبلغ �ستة الف درهم كامانة للخبري. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 
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رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

 اعــــــــــالن بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع ال�سيد/ ح�سن خمي�ض علي عبداهلل الرنقيي حمودي الإمارات 
اجلن�سية - ب�سفته مالك �سيدلية  الزيتون ، رخ�سة رقم : 611404 مقرها مدينة 
كلباء  يرغب يف تنازل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبيد حممد 

احمد �سعيد احلفيتي - الإمارات اجلن�سية 
وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  الع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  الج���راء  على 
لتباع  بالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعــــــــــالن بالن�سر 

الإمارات   - امل��زروع��ي  �سيف  حممد  �سعيد  حممد  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ب�سفته مالك مغ�سلة وادي احللو ، رخ�سة رقم : 738117 - مقرها مدينة 
كلباء /وادي احللو يرغب يف تنازل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/ �سيخه 

حمود �سامل الو�ساحي الإمارات اجلن�سية.  
وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  الع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  الج���راء  على 
لتباع  بالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/540  نزاع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �سده/1-مركز ديرة للتجارة - �ض ذ م م  2- حممد م�سطفى حممد 
يحيى جاديت 3- حممد يحيى جاديت عبدالرحيم  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املتنازع/ �سركة عاهد كرمي للتجارة العامة - �ض ذ م م وميثله : عبدالعزيز حممد 
بندب خبري  املطالبة  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  الزعابي  بن خلفان  عبداهلل حممد 
متخ�س�ض مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/4 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب امل�سلح  لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1541  جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- او�سكار لوكي روي كومين�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد  ح�سن  حممد  يو�سف   : وميثله  م  م  ذ  �ض   - امل�ستعملة  لل�سيارات  الب�سام  معر�ض 
البحر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن او 
الت�سامم مببلغ وقدره )63320000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 
9% من  2016/3/23 وحتى ال�سداد التام و�سحة احلجز التحفظي رقم 2016/435 جتاري 
وتثبيته.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/4  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/24  عمايل كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- دي جبي غلوبال �سريفي�ض ام اي - م د م �ض  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ فران�سي�سكو جينتيلي وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  با�سدار احلكم مبواجهة املدعي عليها بحذف 
الرخ�سة رقم )DMCC092703( - اخلا�سة  املدعي )كمدير( من  ا�سم  و�سطب 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  �سلطة  ع��ن  وال�����س��ادرة  عليها  باملدعي 
ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/4/2   ي��وم الح��د   ومقابل اتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

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

اىل املدعي عليه / 1- اإ�سماعيل بن حممد بن عبد الرزاق فا�سل جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ داماك كراون للعقارات املحدودة وميثله : عبدالرحمن 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - خمري  عبداهلل  عمر 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   567.576( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الحد املوافق  2017/4/2  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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كهرباء ال�شارقة تعلن توفري 29 

ميجاوات من الطاقة وخف�س 17 طنا من 

االنبعاثات الكربونية خالل �شاعة االأر�س
•• ال�شارقة-وام: 

29 ميجاوات من الطاقة  اأعلنت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة عن توفري 
وخف�ض حوايل 17 طنا من النبعاثات الكربونية خالل امل�ساركة يف فعالية 
�ساعة الأر�ض حيث مت اإطفاء الإ�ساءة عن حوايل 25 من املناطق واملعامل 

البارزة يف ال�سارقة واجلهات احلكومية.
واأكد �سعادة الدكتور املهند�ض را�سد الليم رئي�ض هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
حر�ض الهيئة على التعاون مع هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة 
من  ع��دد  اأك��رب  وا�ستقطاب  لتوعية  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  وجميع 
اإىل  ال�سارقة للم�ساركة بفعاليات �ساعة الأر�ض ودعوة كافة الأفراد  �سكان 
امل�ساركة يف تلك الفعالية للم�ساهمة يف توفري كميات من الكهرباء وخف�ض 

النبعاثات الكربونية .
حلث  العاملية  امل��ب��ادرات  مع  الت�سامن  على  حتر�ض  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الأفراد واملوؤ�س�سات والدوائر لتعزيز التحرك اجلماعي باأهمية الوعي حول 
املوارد  وا�ستخدام  الطاقة  ا�ستهالك  وتر�سيد  احل��راري  الحتبا�ض  ظاهرة 

الطبيعية بطريقة اأكرث وعيا .
املتوا�سلة  الهيئة  برامج  كاأحد  تاأتي  الأر���ض  ب�ساعة  الحتفالت  اأن  واأك��د 
البيئية  التاأثريات  وتقليل  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد  على  للحث 
ما ي�ساهم يف انخفا�ض م�ستوى انبعاثات الكربون .. م�سريا اإىل اأن الهيئة 
التي  امل�����س��روع��ات  جميع  يف  البيئة  على  احل��ف��اظ  اأول��وي��ات��ه��ا  �سمن  ت�سع 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي���ة  اإط���ار  يف  وذل��ك  تنفذها 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة ب�سرورة 
هذا  يف  عاملية  معايري  لرت�سيخ  وال�سعي  البيئة  على  باحلفاظ  الل��ت��زام 
املجال لتوعية فئات و�سرائح املجتمع املختلفة والعمل على حت�سني كفاءة 
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية واملوارد الطبيعية واحلد من الأثر وت�سجيع 
البيئة  على  احلفاظ  يف  فعال  ب�سكل  امل�ساهمة  على  املجتمع  فئات  خمتلف 
والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة خلف�ض النبعاثات الكربونية 

ومواجهة الحتبا�ض احلراري .
من جانبها اأكدت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي رئي�ض هيئة البيئة واملحميات 
املبادرات  م��ع  الت�سامن  ع��ن  للتعبري  فر�سة  الأر����ض  �ساعة  اأن  الطبيعية 
املجتمع  و���س��رائ��ح  ف��ئ��ات  جميع  اإىل  ون���داء  البيئة  على  للحفاظ  العاملية 
للتحرك بايجابية نحو ق�سايا البيئة ودعوة لكل فرد وموؤ�س�سة للم�ساركة 
ا�ستهالك  تر�سيد  وم�ستبقلنا من خالل  امل�سوؤولية جتاه حا�سرنا  واإظهار 

الطاقة ومواجهة التغريات املناخية والحتبا�ض احلراري .
واملحميات  البيئة  هيئة  نظمتها  التي  املتنوعة  الفعاليات  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الطبيعية يف ال�سارقة وهيئة كهرباء ومياه ال�سارقة احتفال ب�ساعة الأر�ض 
يف واجهة املجاز املائية وعدد من املناطق لقت اإقبال جماهرييا كبريا من 
�سكان ال�سارقة ومتت بالتعاون مع العديد من اجلهات واأقيمت العديد من 

الفعاليات قبل اإطفاء الأنوار ا�ستهدفت الكبار وال�سغار .
هيئة  يف  التحكم  م��رك��ز  اإدارة  م��دي��ر  امل��ا���ض  ���س��رور  عثمان  املهند�ض  وق���ال 
اأنه مت متابعة الأحمال خالل �ساعة الأر���ض بدقة  ال�سارقة كهرباء ومياه 
بدقة  التوفري  كميات  وح�ساب  املناطق  كافة  يف  التحكم  مركز  خ��الل  من 
�ساعة  فعاليات  اأكرب عدد من اجلماهري يف  م�ساركة  للتاأكد من  و�سفافية 
الأر���ض والتعرف على جدوى الفعاليات يف تنمية وت�سجيع �سكان الإمارة 
على تر�سيد ال�ستهالك حيث تبني اأنه مت انخفا�ض ال�ستهالك بقيمة 29 
ميجا وات بزيادة حوايل 7 ميجاوات عن العام املا�سي وتخفي�ض النبعاثات 

الكربونية بقيمة 17 طنا وهو موؤ�سر على زيادة الوعي.
الإن��ارة بالهيئة  املهند�سة هدى يو�سف الطاهري م�سئولة ق�سم  واأو�سحت 
اأن اإطفاء الإ�ساءة عن حوايل 25 من املناطق واملعامل البارزة يف ال�سارقة 
املوا�سفات  اأف�سل  وف��ق  وم��درب��ة  موؤهلة  فنية  ف��رق  متابعة  خ��الل  م��ن  مت 
الفنية وبالتن�سيق مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة ل�سمان حتقيق 
عنها  الإن��ارة  اإطفاء  مت  التي  واملعامل  املواقع  وتاأمني  لأهدافها  الفعاليات 

خالل �ساعة الأر�ض ومت اإعادة الإنارة فور انتهاء فعاليات �ساعة الأر�ض .
وت�سمنت املناطق التي مت اإطفاء الإنارة عنها الواجهة املائية باملجاز وم�سجد 
اإدارة  مبنى  وم��واق��ف  النخيل  وواح���ة  والق�سباء  امل��رك��زي  وال�����س��وق  ال��ن��ور 
واجلامعة  ال�سارقة  وجامعة  ال�سواحي  جمال�ض  وبع�ض  املوا�سالت  هيئة 
من  ع��دد  اإىل  بالإ�سافة  احلكومية  اجلهات  من  ع��دد  ومواقف  الأمريكية 
املناطق وال�سعبيات يف املنطقة الو�سطى وعدد من ال�سوارع واإطفاء امل�سابيح 
يف بع�ض ال�سوارع الداخلية بالإ�سافة اإىل م�ساركة عدد من الفنادق واملراكز 

التجارية يف الحتفالت .

 جمموعة اأبوظبي املالية تعقد موؤمترها ال�شنوي للعام 2016
•• اأبوظبي-الفجر: 

ع���������ق���������دت جم��������م��������وع��������ة اأب��������وظ��������ب��������ي 
ال�سنوي  م��وؤمت��ره��ا  امل��ال��ي��ة)امل��ج��م��وع��ة( 
ال�ستثنائي  اأدائها  ال�سوء على  لت�سليط 
بتحقيق  وجناحها   2016 العام  خالل 

اأداء متميز على امتداد عملياتها.
من  غفري  ح�سد  اأم���ام  األقاها  كلمٍة  ويف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���س��ل��ط  احل�������س���ور، 
ال�سوء  ال�سديقي  ج��ا���س��م  للمجموعة 

املالية”  اأبوظبي  “جمموعة  جناح  على 
يف ت��خ��ط��ي ال���ع���دي���د م���ن امل���ع���اي���ري عرب 
خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات الأ������س�����ول خ�����الل عام 
معدل  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت  ح��ي��ث   .2016
عائد �سنوي متميز بلغ %27، يف حني 
 5 عتبة  امل���دارة  اأ�سولها  قيمة  جت���اوزت 

مليارات دولر اأمريكي.
املوؤمتر،  جناح  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
الرئي�ض  ال�������س���دي���ق���ي،  ج���ا����س���م  ق������ال 
التنفيذي ملجموعة اأبوظبي املالية: كان 

والنجاح  بالتميز  ح��اف��اًل   2016 ع���ام 
تركيزنا  ب��ف�����س��ل  وذل�����ك  ل��ل��م��ج��م��وع��ة؛ 
و�سغفنا  ال��ع��ل��م��ي،  ون��ه��ج��ن��ا  ال���را����س���خ، 
لغتنام  وطموحنا  امل�ستحيل،  بتحقيق 
وت��وف��ري قيمة كبرية  ال��ف��ر���ض،  اأف�����س��ل 
مل�ساهمينا عاماً تلو الآخر«. ومن خالل 
ت��رك��ي��زه��ا ال��وا���س��ح ع��ل��ى ت��ول��ي��د القيمة 
م���ن ال��ف��ر���ض ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، جنحت 
تو�سيع  يف  امل��ال��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  جم��م��وع��ة 
مع  العام  م��دار  على  ا�ستثماراتها  نطاق 

حتقيق عوائد جمزية عرب �سد الثغرات 
التقليدية  امل�سادر  �سعف  عن  الناجمة 
من  ا�ستفادتها  عن  ف�ساًل  امل��ال،  ل��راأ���ض 

�سعف العملة يف اململكة املتحدة.
املالية”  اأبوظبي  “جمموعة  وحر�ست 
جاذبة  ا�ستثمارية  ���س��روط  ت��وف��ري  على 
اأف�سل  رب���ح���ي���ة  م�������س���ت���وي���ات  ل�������س���م���ان 
وال�ستفادة من تقلبات الأ�سعار يف اأ�سواق 
تقييم  الأ�سهم لال�ستثمار عند معدلت 
ال�سرتاتيجية  ه���ذه  واأث���م���رت  ج���اذب���ة. 

كبرية  وت�سغيلية  مالية  حت�سينات  ع��ن 
وكانت  املجموعة.  حمافظ  امتداد  على 
ا�ستحوذت  قد  املالية  اأبوظبي  جمموعة 
اأغلبية  ح�����س��ة  ع��ل��ى   2016 ال���ع���ام  يف 
بلغت %48.36 من اأ�سهم �سركة �سعاع 
كابيتال ، كما اأطلقت املجموعة �سندوق 
غولديلوك�ض الأول من نوعه يف املنطقة 
لال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركات اخلليجية، 
وال���ذي اأث��م��ر ع��ن حتقيق ع��وائ��د بن�سبة 

%397 منذ اإن�سائه.

يوا�سل دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف دولة االإمارات

اأبوظبي االإ�شالمي �شريك التعليم املايل لدى اأكادميية �شتارت اأب 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي الإ���س��الم��ي عن 
متديد �سراكته للعام الثاين مع اأكادميية 
املقام  بيزن�ض  اأرب��ي��ان  وح��ف��ل  اأب  ���س��ت��ارت 
والتي  بي”،  ت��ي  “اآي  جمموعة  برعاية 
املايل  للتعليم  م�ست�ساراً  ي�سبح  مبوجبها 
برّواد  املعني  الأك��ادمي��ي��ة  برنامج  �سمن 
ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  وق������ادة  الأع����م����ال 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  وامل��ت��و���س��ط��ة يف 

املتحدة. 
اأول  اأب”  “�ستارت  اأكادميية  نّظمت  وقد 
بعنوان  اجل�����اري  ال���ع���ام  ل��ه��ا يف  م��ن��ت��دى 
حيث تخلله  الأموال”،  واإدارة  “التمويل 
�سل�سلة من اجلل�سات التفاعلية �سارك بها 
م�سرف اأبوظبي ال�سالمي مع نخبة من 
اأبرز املتحدثني بال�سناعة، والتي ناق�ست 
للح�سول  امل��ت��اح��ة  واخل���ي���ارات  ال��ف��ر���ض 
وال�سركات  الأعمال  لإدارة  التمويل  على 
ور���س��د امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���واج���ب ت��واف��ره��ا يف 
للح�سول  التقدم  قبل  الأع��م��ال  اأ�سحاب 

اأو  التمويلية  اجلهات  من  التمويل  على 
امل�ستثمرين املمولني وموؤ�س�سات التمويل 

اجلماعي.
وبهذه املنا�سبة، قال مهدي كيالين، رئي�ض 
لالأعمال  امل�سرفية  اخل��دم��ات  جمموعة 
“ياأتي  الإ���س��الم��ي:  اأب��وظ��ب��ي  يف م�سرف 
اأب‘  ‘�ستارت  اأكادميية  املبادرات مثل  دعم 
اأبوظبي  م�����س��رف  اأول����وي����ات  م��ق��دم��ة  يف 
يف  ا�سرتاتيجيته  مع  متا�سياً  الإ�سالمي 
املوؤ�س�سية،  املجتمعية  امل�سوؤولية  جم��ال 
دعم  الريادي يف  دورن��ا  ونفخر مبوا�سلة 
النا�سئة  وال�سركات  الأع��م��ال  رّواد  قطاع 
دولة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 
مهاراته  تطوير  على  وال��ع��م��ل  الإم����ارات 
مبا يعود بالنفع والزدهار على القت�ساد 
الهامة  اخلطوات  اأوىل  وتتمّثل  الوطني. 
اإطار  اإر���س��اء  يف  النا�سئة  ال�����س��رك��ات  اأم���ام 
اأف�سل  وتطبيق  فّعال  موؤ�س�سية  حوكمة 
املمار�سات يف �سيا�سيات ال�سوؤون املحا�سبية، 
على  الأع���م���ال  ا���س��ت��دام��ة  تتحقق  فبهما 
يواجه  ال��ذي  الوقت  ويف  الطويل.  امل��دى 

ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ف��ي��ه 
حتديات للح�سول على التمويل، ل تزال 
لالأعمال  امل�سرفية  اخل��دم��ات  جمموعة 
به  موثوقاً  �سريكاً  الإ�سالمي  اأبوظبي  يف 
قدرات  تعزيز  يف  امل�ساهمة  با�ستطاعته 
امل�����س��رف��ي��ة وحتقيق  ال���واع���دة  ال�����س��رك��ات 

اأق�سى ا�ستفادة من اإمكاناتها.
وح�سر منتدى اأكادميية �ستارت اأب، الذي 
جروفينور  ب��ف��ن��دق  م��ار���ض   20 يف  اأق��ي��م 
ه��او���ض يف دب���ي م��اري��ن��ا، ق��راب��ة ال���� 150 
النا�سئة  ال�سركات  موؤ�س�سي  من  �سخ�ض 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل��وؤ���س�����س��ات  وق����ادة 
املنتدى،  جل�سات  وخالل  الأعمال،  ورّواد 
الأعمال  رّواد  اأم��ام  املتحدثون  ا�ستعر�ض 
احل�سول  قبل  توافرها  الواجب  املعايري 
ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل م���ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، كما 
���س��ارك��وا اأراءه������م ح���ول خ���ط���وات تاأمني 
واإدارة  ع��ل��ى مت��وي��ل لإط�����الق  احل�����س��ول 

اأعمال و�سركات ناجحة وتعزيز منّوها.
اأكادميية  م��ن��ت��دى  امل�����س��ارك��ون يف  وت��ل��ّق��ى 
الن�سائح  م��ن  جم��م��وع��ًة  اأب”  “�ستارت 

•• دبي-وام:

ت�سغيل  ام�������ض  الإم���������ارات  ط�����ريان  ب������داأت 
اإىل  دب��ي  م��ن  املنتظمة  اليومية  رحالتها 
ن��اري��ت��ا /ط��وك��ي��و وال�����دار ال��ب��ي�����س��اء و�ساو 
ذات   A380 الإيربا�ض  بطائراتها  باولو 

الطابقني وبتق�سيم الثالث درجات.
وب��ذل��ك اأ���س��ب��ح��ت ط����ريان الإم������ارات اأول 
ناقلة ت�سغل هذه الطائرات العمالقة اإىل 
.وقد  اأفريقيا  و�سمال  اجلنوبية  اأم��ريك��ا 
ت���زام���ن ذل����ك م���ع اح��ت��ف��ال��ه��ا مب����رور 10 
اإىل  لها  خ��دم��ة  اأول  اإط���الق  على  ���س��ن��وات 
يومية  رح���الت  اأط��ل��ق��ت  ال��ربازي��ل عندما 

بني دبي و�ساو باولو يف اأكتوبر 2007.
وكانت طريان الإمارات قد خدمت رحالتها 
 A380 الإيربا�ض  بطائرات  ناريتا  اإىل 
على  ال��ط��ائ��رة  ت�سغيل  ا���س��ت��ئ��ن��اف  وي���اأت���ي 
على  املتزايد  للطلب  ا�ستجابة  اخلط  هذا 
ال�سفر بني دبي واليابان. وقد و�سل عدد 

الإمارات  ط��ريان  تخدمها  التي  الوجهات 
اإىل   A380 الإيربا�ض  بطائراتها  اليوم 
ال��ع��امل ال�ست  49 م��دي��ن��ة ���س��م��ن ق����ارات 
العاملية  خ��ط��وط��ه��ا  �سبكة  تغطيها  ال��ت��ي 
كيه  ئي  الإم��ارات  رحلة  واأقلعت  الوا�سعة. 
318 �سباح ام�ض من مطار دبي الدويل 
ئي  الرحلة  وتبعتها  اليابان  يف  ناريتا  اإىل 
املغرب  يف  البي�ساء  ال���دار  اإىل   751 كيه 
261 اإىل مدينة �ساو  ثم الرحلة ئي كيه 
الإمارات  طريان  وكانت  الربازيلية  باولو 
ت�����س��ت��خ��دم ع��ل��ى ه���ذه اخل���ط���وط الثالثة 

طائرات البوينج 777.
اأك������رب م�سغل  الإم����������ارات  ط������ريان  وت���ع���د 
A380 حيث ي�سم  الإيربا�ض  لطائرات 
94 ط���ائ���رة م���ن هذا  اأ���س��ط��ول��ه��ا ح��ال��ي��اً 
الطراز، ولديها طلبيات ل�سراء 48 طائرة 
طريان  نقلت   2008 ع��ام  ومنذ  اأخ���رى. 
على  م�سافر  م��ل��ي��ون   65 ن��ح��و  الإم�����ارات 

منت هذه الطائرات العمالقة.

حول اأف�سل املمار�سات التي يجب اتباعها 
فيما  خ�سو�ساً  الأع���م���ال  رّواد  ق��ب��ل  م��ن 
يتعلق اقناع امل�ستثمرين بجدوى اأفكارهم 
اأخرى حول  ون�سائح  دعمهم  وا�ستقطاب 
للتحديات،  ف��ّع��ال��ة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  كيفية 
وخدماتهم  منتجاتهم  جاذبية  يعزز  مبا 
الأعمال  بيئة  يف  املناف�سة  ت��زاي��د  ظ��ل  يف 

احلالية.
تطوير  رئ���ي�������ض  راي،  ف����را�����ض  وحت������دث 
م�سرف  يف  واملنتجات  الأع��م��ال  وت�سويق 
حول  امل�ساركني  اأم��ام  الإ�سالمي  اأبوظبي 
دورة حياة ال�سركات كما �سّلط ال�سوء على 
�سمن  املتوفرة  التمويل  م�سادر  خمتلف 
التي حتدد  املعايري  كل مرحلة، مو�سحاً 

جناح اأي �سركة يف احل�سول على التمويل 
قائاًل: يغفل اأغلب ال�سركات النا�سئة عن 
يف  املحا�سبة  اأدوات  على  العتماد  اأهمية 
اإدارة اأموالهم، ول يدركوا ذلك اإل بعدما 
توفري  يف  التحديات  بع�ض  اأمامهم  تربز 
التدفقات النقدية. لذا، نو�سي ال�سركات 
الأول  اليوم  باإعداد هيكلة حما�سبية من 
من تد�سني ال�سركة، والتي من �ساأنها اأن 
تدعم جميع عملياتها الأخرى على الفور 
املدى  ع��ل��ى  ال��ن��ج��اح  حتقيق  ي�سمن  مب��ا 
اأن رغبة رّواد الأعمال  الطويل. ول �سك 
املوؤ�س�سات  اأو  امل�ستثمرين  مع  التعاون  يف 
امل��ال��ي��ة م��ن ال��ع��وام��ل الأ���س��ا���س��ي��ة ل�سمان 

ا�ستمرارية الأعمال ودوام جناحها.

طريان االإمارات تطلق االإيربا�س A380 اإىل ثالث قارات يف يوم واحد

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2014/2623  تنفيذ عمايل   
ب�سداد   ، كلي  عمايل  رق���م:2014/427  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
، بال�سافة اىل مبلغ وق��دره )751(  املبلغ املنفذ به وق��دره )75004( درهم ل�سالح العامل 

درهم ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )3714( درهم ر�سوم الدعوى البتدائية ل�سالح املحكمة .
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:جاين دوراي اروماي ناياجام اروماي ناياجان با�ستون

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ال�سداي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م
جمهويل حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )�سيارة ني�سان بيك اب - ابي�ض 

اللون - رقم اللوحه:46149 - كود:G - خ�سو�سي دبي( 
بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2017/2/22.

رئي�س ال�سعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/675 تنفيذ جتاري

����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  الذهبية  ال�سوكة  املنفذ �سده/1- مطعم  اىل 
الغذائية وميثلها  املواد  التنفيذ/الأ�سقاء لتجارة  ان طالب  القامة مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��دي��ن  ع��الء  جمتبا  ال�سيد/غالم 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1092057( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/123  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- لطيف الرحمن مون�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ امني 
ب�سحب  باحلكم  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مياه  فريد  حممد  ال�سالم 
و�سائر  التجارية  والرخ�سة  التجاري  ال�سجل  من  ا�سمه  وح��ذف  ال�سركة  من  املدعي  ا�سم 
وقدره  مبلغ  وه��ي  ال�سركة  يف  ح�سته  وا���س��رتداد   - لل�سركة  الر�سمية  والوراق  ال�سجالت 
)72.000( درهم والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف .   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 1.C.15 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق 2017/4/4 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/355  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  تيموفيوا �سفيتالنا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ فادميا 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بنت�سوكوفا   قد 
اماراتي ل غري(  دره��م  الف  �ستون  اماراتي )فقط  دره��م  وق��دره )60000(  للمدعية مبلغ 
والزام  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  للمدعي  دره��م 
الثالثاء    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    . الت��ع��اب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  امل��دع��ي 
املوافق  2017/3/28   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/625  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  خديجه ح�سن ح�سني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدولية لالجهزة اللكرتونية �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )4250( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة .  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/4/11   ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/476  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- غ�سان نهار ح�سن الروا�سده  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���ض.ذ.م.م قد  الدولية لالجهزة اللكرتونية  املدعي/  ان 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9750 درهم(  والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
الثالثاء    ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
املوافق  2017/4/4  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/528  جتاري جزئي

الق��ام��ة مبا  العطاء  جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1- علي حممد علي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���ض.ذ.م.م قد  الدولية لالجهزة اللكرتونية  املدعي/  ان 
تاريخ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  دره���م(    6950( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
املوافق   ال��ث��الث��اء    ي��وم  . وح���ددت لها جل�سة  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  املطالبة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة    2017/4/18
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مليار درهم ايرادات احلكومة   37.46
االحتادية و8 مليارات الفائ�س خالل 9 اأ�شهر

•• اأبوظبي -وام: 

دره��م خالل  37.463 مليار  الإحت��ادي��ة  اي���رادات احلكومة  اأج��م��ايل  بلغ 
النفقات  اإج��م��ايل  و�سل  حني  يف   2016 ع��ام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر 
بلغ  فقد  وبذلك  دره��م  مليار   29.717 نحو  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف 
حتليل  خ��الل  م��ن  ويت�سح  دره���م.  م��ل��ي��ارات   8 نحو  امليزانية  يف  الفائ�ض 
الأ�سهر  خ��الل  الإحت��ادي��ة  امليزانية  الفائ�ض يف  اأن  الم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
%130 تقريبا مقارنة مع  بن�سبة  2016 منا  العام  الت�سعة الوىل من 
الذي  الأم���ر  3.48 مليار  وال���ذي و�سل   2015 ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  نف�ض 
يعك�ض جناح �سيا�سات احلكومة لرت�سيد النفاق خا�سة بعد اعتماد امليزانية 
الفرتة  خ��الل  الإي����رادات  �سعيد  وعلى  املا�سية.  الفرتة  خ��الل  ال�سفرية 
%7 تقريبا  املا�سي فقد منت بن�سبة  العام  من يناير وحتى �سبتمرب من 
مرتفعة اىل 37.463 مليار درهم يف حني بلغت يف الفرتة ذاتها من العام 
31.6 مليار  35.04 مليار درهم وانخف�ست النفقات من  2015 نحو 
درهم اىل 29.717 مليار درهم يف نهاية �سبتمرب املا�سي. وعلى م�ستوى 
العام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  يف  الحت��ادي��ة  امليزانية  اي���رادات  م�سادر 
ال���وازرات الإحت��ادي��ة وبقيمة  %64 من الإي���ردات من  2016 فقد ج��اء 
و�سلت اىل نحو 24 مليار درهم يف ما بلغت ن�سبة الإيرادات من امل�ساهمات 
الأخرى %35.1 وبقيمة 13.1992 مليار درهم وو�سلت قيمة ايرادات 
4 ماليني  318 مليون درهم واي��ردات ال�سرائب  امل�ساهمات الإجتماعية 
درهم فقط. وبلغ اجمايل ايرادات احلكومة الإحتادية من ر�سوم اخلدمات 
9.93 مليار درهم  2016 نحو  العام  الت�سعة الوىل من  ال�سهور  خالل 
امليزانية  يف  امل��ق��درة  الإي�����رادات  اإج��م��ايل  م��ن   75.1% ن�سبته  م��ا  ت�سكل 
املعتمدة للعام ذاته والبالغة 13.21 مليار درهم. وتظهر الإح�سائيات اأن 
وزارتي الداخلية ووزارة املوارد الب�سرية والتوطني ت�سهمان باأكرب ن�سبة من 
اإجمايل اإيرادات تلك الر�سوم يف ال�سهور الت�سعة الوىل من العام 2016 
اإذ اأ�سهمت الداخلية بح�سة بلغت %43 يف ما �سجلت وزارة املوارد الب�سرية 
جرى  ال��ت��ي  ال��ر���س��وم  قيمة  وو���س��ل��ت   .  36% ن�سبتها  ح�سة  وال��ت��وط��ني 
حت�سيلها مبوجب الدرهم الإلكرتوين نحو 5.16 مليار درهم ت�سكل ما 
ن�سبته 52 % من اإجمايل الر�سوم املح�سلة على اخلدمات احلكومية يف 
حني مت حت�سيل %16 من اليرادات يدويا و%32 بو�سائل اآلية. ي�سار 
ال���وزارات بقيمة  اإي���رادات  ق��درت   2016 لعام  الإحت��ادي��ة  امليزانية  اأن  اىل 
ب�مقدار  التعديل  بعد  م�سروفاتها  ق��درت  فيما  دره��م  مليار   48.557

48.576 مليار درهم.

اأ�شعار الفائدة على التعامالت بالدرهم 
بني البنوك بالدولة االإيبور خالل 5 اأيام

•• اأبوظبي -وام:

�سهدت اأ�سعار الفائدة على التعامالت بالدرهم بني البنوك بالدولة الإيبور 
بن�سبة  ارت��ف��اع  بني  ت��راوح��ت  املا�سية  الأي���ام اخلم�سة  خ��الل  كبريا  تذبذبا 
%4.4 تارة وانخفا�ض بن�سبة %4.7 مرة اأخرى وذلك بعد قرار م�سرف 
الإمارات املركزي رفع الفائدة على �سهادت الإيداع مبقدار 25 نقطة اأ�سا�ض 

اثر قيام الفيدرايل الأمريكي باإجراء مماثل قبل نحو اأ�سبوع.
ومتثل �سهادات الإيداع التي ي�سدرها امل�سرف املركزي للبنوك العاملة يف 
الدولة اأداة ال�سيا�سة النقدية التي يتم من خاللها نقل اآثار تغيري اأ�سعار 
الفائدة اإىل النظام امل�سريف يف الدولة. ووفقا لر�سد لوكالة اأنباء المارات 
�سنة  لأج��ل  بالدرهم  البنوك  بني  التعامالت  على  الفائدة  �سعر  قفز  فقد 
يوم  نقطة   2.05 م��ن  نقطة   2.14 اىل  مرتفعا   4.4% بن�سبة  ام�����ض 
الثنني املا�سي بتاريخ 20 مار�ض بح�سب بيانات امل�سرف املركزي. ويعترب 
البنوك  بني  بالدرهم  التعامالت  على  الفائدة  اأ�سعار  يف  امل�سجل  التذبذب 
تقريبا  �سنوات  خم�ض  نحو  منذ  الأعلى  هو  الق�سرية  الفرتة  ه��ذه  خ��الل 
حيث كان �سعر اليبور قريبا من من 2.14 نقطة يف عام 2011. وتوقع 
خرباء ماليون اأن ي�سهد العام 2017 مزيدا من الرتفاع يف اأ�سعار الفائدة 
على �سهادت اليداع م�ستبعدين ان يكون لذلك تاأثر كبري على رفع البنوك 
الفائدة جاء  ن�سبة  زيادة  القرو�ض وذلك نظرا لكون  الفائدة على  ل�سعار 
نتيجة ارتباط الدرهم بالدولر ولي�ض بناء على عوامل اقت�سادية اخرى. 
وعلى م�ستوى ن�سب ارتفاع الفائدة على �سهادات الإيداع وفقا لبقية الآجال 
�سهور   6 اأجل  ارتفعت على  املركزي فقد  الإم��ارات  التي يعر�سها م�سرف 
من 1.66 نقطة قبل نحو ا�سبوع اىل 1.67 نقطة اليوم يف حني تراجعت 
من 1.438 نقطة اىل 1.42 نقطة تقريبا على اأجل 3 �سهور وتذبذبت 
 0.85 وم��ن  ال��ي��وم  نقطة   0.99 اىل  �سهر  اأج��ل  على  نقطة   1.01 ب��ني 
نقطة اىل 0.855 نقطة على اأجل ا�سبوع ومن 0.68 نقطة اىل 0.67 
نقطة على لأجل ليلة واحدة. ي�سار اىل ان احت�ساب �سعر اليبور من قبل 
م�سرف المارات املركزي يتم حاليا وفقا لالآلية املعمول بها منذ اأكتوبر 
عام 2009 والتي تعتمد على احت�ساب متو�سط �سعر الفائدة الذي يعر�سه 
اأعلى  ا�ستبعاد  بعد  وذلك  املحلية  ال�سوق  بنكا منتقاة عاملة يف   11 يوميا 

�سعرين واأدنى �سعرين من القائمة املعتمدة.

االإمارات ت�شارك يف اجتماع املجل�س االقت�شادي واالجتماعي على امل�شتوى الوزاري
•• عمان-وام:

تراأ�ض معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
امل�سارك يف  ال��دول��ة  وف��د  القت�ساد  وزي��ر 
والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  اجتماع 
امل�ستوى  على  العربية  ال��دول��ة  جلامعة 
العا�سمة  يف  ام�ض  انعقد  ال��ذي  ال���وزاري 
الأردنية عمان للتح�سري للدورة العادية 
املقرر  العربية  للقمة  والع�سرين  الثامنة 
29 اجلاري يف منطقة البحر  عقدها يف 

امليت قرب عمان.
و�سم وفد الدولة �سعادة املهند�ض حممد 
اأح���م���د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����س��ح��ي وكيل 
القت�ساد  وزارة  يف  القت�سادية  ال�سوؤون 
���س��ل��واح م�ست�سار  و���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ال��ح 
اآل مالك  ���س��ل��ي��م��ان  ب���ن  واأح���م���د  ال���وزي���ر 
و�سعيد  القت�ساد  وزارة  يف  رئي�ض  اإداري 
اخلارجية  وزارة  م��ن  ال��ط��ن��ح��اين  ح�سن 
و�سيف �سامل احلمراين اداري اول مبكتب 

الوزير.
القت�سادي  امل���ل���ف  الج���ت���م���اع  ون���اق�������ض 
جامعة  جمل�ض  اإىل  املرفوع  والجتماعي 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى القمة  ال������دول 
م���ن خ����الل 13 ب��ن��دا ت��غ��ط��ي ع����ددا من 
الواقع  حت�سني  اإىل  الرامية  املو�سوعات 
الق���ت�������س���ادي والج���ت���م���اع���ي يف ال�����دول 
العربية ورفع م�ستوى التعاون والتن�سيق 
ب��ي��ن��ه��ا لإي���ج���اد احل���ل���ول ال��ن��اج��ع��ة لعدد 
تعانيها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����س��ك��الت  م���ن 
تزخر  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ض  وا�ستثمار  املنطقة 
بها البلدان العربية. وقال معايل �سلطان 
اإن  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  ب��ن 
دول��ة الإم���ارات حري�سة على دع��م جهود 
امل��ج��ل�����ض الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي من 
الأولوية  ذات  املو�سوعات  مناق�سة  خالل 
وبحث اأف�سل ال�سبل لدعم م�سرية العمل 
امل�سارين القت�سادي  امل�سرتك يف  العربي 
والجتماعي انطالقا من اإميانها باأهمية 
جهود  وت�سافر  العربي  التكامل  حتقيق 

الدول العربية لتحقيق النه�سة العربية 
العربي يف  العامل  املن�سودة وتعزيز مكانة 

جهود التنمية امل�ستدامة عامليا.
املجل�ض  اج��ت��م��اع��ات  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
وجهات  تقريب  يف  كبرية  ب�سورة  ت�سهم 
النظر العربية حيال امل�سائل القت�سادية 
والتي  املنطقة  تهم  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ي��ة 
احلالية  ال��������دورة  يف  اأب�����رزه�����ا  م����ن  ك�����ان 
العربية  التجارة  منطقة  تطورات  بعمان 
وطموحات  ال��ت��ج��ارة  واأو�����س����اع  ال���ك���ربى 
الغذائي  والأم������ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ار 
القت�سادي  النتعا�ض  وحتديات  العربي 
املنطقة  ت�سهدها  التي  ال��ن��زاع��ات  ظ��ل  يف 
وحتقيق  املالية  ال�ستدامة  اإدارة  و�سبل 
امل��ع��رف��ة وم�����س��األ��ة الالجئني  اق��ت�����س��ادات 
وال�����ن�����ازح�����ني يف ال����ع����دي����د م�����ن ال������دول 
الجتماعي  اجلانب  �سمل  فيما  العربية 
على  وت��اأث��ريه  الإره����اب  مثل  مو�سوعات 
وال�سرتاتيجية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

و���س��ب��ل متكني  ال��ع��ل��م��ي  للبحث  ال��ع��رب��ي��ة 
اأه���داف  اإط����ار  ال��ع��رب��ي��ة يف  امل����راأة  وتنمية 

التنمية امل�ستدامة 2030.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه ان��ن��ا ���س��اه��م��ن��ا م���ن خالل 
م�ساركتنا يف الجتماعات التح�سريية يف 
دعم واإثراء النقا�سات حول هذه الق�سايا 
امل����ط����روح����ة ح���ي���ث حت���ظ���ى ج��م��ي��ع هذه 
ال�سيا�سات  يف  ب��ال��غ  باهتمام  امل��و���س��وع��ات 
القت�سادية والجتماعية للدولة ل�سيما 
اأنها قطعت اأ�سواطا يف م�سريتها التنموية 
على  حري�سة  واأن��ه��ا  ال�سعد  خمتلف  يف 
ا�ستثمار  اإىل  ال���رام���ي���ة  اجل����ه����ود  دف�����ع 
الفر�ض التي تزخر بها املنطقة ومعاجلة 
اأي عقبات اأو حتديات تعرت�ض م�سريتها 

التنموية .
امل�سائل  م���ن  ع�����ددا  الج���ت���م���اع  وت����ن����اول 
القت�سادية والجتماعية كان من اأبرزها 
واأهم  ال��ك��ربى  العربية  التجارة  منطقة 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م��ث��ل حترير 

اإعداد  م��ن  ت�ستدعيه  وم��ا  ال�سلع  جت���ارة 
بنية  وت��ع��زي��ز  تف�سيلية  م��ن�����س��اأ  ق���واع���د 
وحترير  واملقايي�ض  واملو�سفات  املناف�سة 
جتارة اخلدمات .. كما تطرق املجتمعون 
العربي  اجلمركي  الحت���اد  ت��ط��ورات  اإىل 
امل�ستقبلية  وال�����روؤى  املتطلبات  و�سملت 
حت�سني  اجل����وان����ب  ه�����ذه  يف  امل���ط���روح���ة 
العربية  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
املمار�سات  وت�����س��ه��ي��ل  وت��ط��وي��ر  ال��ب��ي��ن��ي��ة 
والإج����������راءات اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى احل����دود 
للتخطيط  التكاملية  بالعمليات  والقيام 

ال�سناعي الإقليمي.
واأل����ق����ى الج���ت���م���اع ن���ظ���رة ع��ل��ى اأو����س���اع 
العربية  املنطقة  يف  وال�ستثمار  التجارة 
والإقليمية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ت��غ��ريات  ���س��وء  يف 
ون���اق�������ض ع�����ددا م���ن امل���ق���رتح���ات يف هذا 
�سندوق  عمل  تفعيل  اأهمها  من  اجلانب 
بقرار  ال�����س��ادر  اخل��ا���ض  القطاع  ت�سجيع 
2009 وت��ط��وي��ر الإط����ار  ق��م��ة ال��ك��وي��ت 

القطاع  لتحفيز  والتنظيمي  الت�سريعي 
العمل  جهود  دع��م  على  العربي  اخل��ا���ض 
ال���ع���رب���ي امل�������س���رتك وال��ت��ن�����س��ي��ق وت�����داول 
املعرفة لتعزيز نفاذ املنتجات العربية اإىل 
العربية على  ال��دول  الأ�سواق ورفع قدرة 

جذب ال�ستثمارات.
ال����ب����ن����ود الق����ت���������س����ادي����ة على  و����س���م���ل���ت 
ج���دول اأع��م��ال الج��ت��م��اع اأي�����س��ا مناق�سة 
الأحياء  لرتبية  العربية  ال�سرتاتيجية 
واخل����ط����ة   2037-2017 امل����ائ����ي����ة 
الطارئ  للربنامج  الإط��اري��ة  التنفيذية 
لالأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية 
العربية  والت��ف��اق��ي��ة   2021-2017
لتبادل املوارد الوراثية النباتية ومعارفها 
النا�سئة  امل���ن���اف���ع  وت���ق���ا����س���م  ال����رتاث����ي����ة 
النتعا�ض  وحت���دي���ات  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ع���ن 
النزاعات  بعد  ما  مرحلة  يف  القت�سادي 
ال�ستدامة  واإدارة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  يف 
املالية وحتقيق اقت�ساد املعرفة يف الدول 
العربية وما يتطلب من تطوير ملنظومات 
والأنظمة  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث  الب���ت���ك���ار 
والتعليم  ال��ب�����س��ري��ة  وامل������وارد  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
وبنية التكنولوجيا والت�سالت يف الدول 
حول  ب��ن��د  مناق�سة  ع��ن  ف�سال  ال��ع��رب��ي��ة 
لق�سية  القت�سادية  واملتطلبات  الآث����ار 

اللجوء والنزوح يف الدول العربية.
ت��ن��اول املجل�ض  ويف اجل��ان��ب الج��ت��م��اع��ي 
ن��ت��ائ��ج امل���وؤمت���ر ال������وزاري ح���ول الإره����اب 
والتنمية الجتماعية الذي عقد يف �سرم 
�سيانة  و�سبل  املا�سي  ف��رباي��ر  يف  ال�سيخ 
الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. 
اإىل  املجتمعون  ت��ط��رق  اأخ����رى  ب��ن��ود  ويف 
العلمي  للبحث  العربية  ال�سرتاتيجية 
بها  يتعلق  وم��ا  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجي 
والثقافة  الرتبية  ملنظومات  تطوير  من 
اإىل  وك��ذل��ك  العربية  ال���دول  وال��ع��ل��وم يف 
التنفيذية  ال�سرتاتيجية  العمل  خطة 
املنطقة  يف  امل��راأة  تنمية  باأجندة  اخلا�سة 

العربية 2030.

قدمت ورقة عمل مهمة ت�سمنت رحلة تطوير املنظومة املالية يف الدائرة

دائرة املالية املركزية ت�شارك يف موؤمتر عاملي حول املالية العامة يف جامعة االأفق بال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

حكومة  يف  املركزية  املالية  دائ��رة  �ساركت 
نظمته  الذي  العاملي  املوؤمتر  يف  ال�سارقة، 
الأحد،  اأم�����ض  ال�����س��ارق��ة  الأف���ق يف  جامعة 
ح��ول امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، ب��ورق��ة عمل مهمة 
املنظومة  ت��ط��وي��ر  رح���ل���ة  اإىل  ت��ط��رق��ت 
املالية يف دائرة املالية املركزية يف حكومة 
 –  2006 ال�������س���ن���وات  خ����الل  ال�������س���ارق���ة 
اأدوار  اأه��م  ا�ستعرا�ض  مت  حيث   ،2017
وم�����س��وؤول��ي��ات ال���دائ���رة ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت يف 
املا�سي،  ال��ق��رن  م��ن  ال�ستينيات  منت�سف 
بناء  ري��ادي يف عملية  دور  تلعبه من  وم��ا 
وت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة امل��ال��ي��ة ك��ون��ه��ا متثل 
ال����ذراع امل���ايل حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، والتي 
متتلك ر�سيداً كبرياً يف خمتلف جمالت 
املالية،  املال وال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 
املالية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  وب��ن��اء وت��ط��وي��ر 
وامل�ساريع  امل�����ب�����ادرات  اإدارة  وم��ن��ه��ج��ي��ة 

ال�سرتاتيجية واملوازنة العامة.
وت��ف�����س��ي��اًل، ا���س��ت��ع��ر���ض ال���دك���ت���ور فالح 
دائرة  يف  الفني  املكتب  م��دي��ر  احل�سيني، 
املالية املركزية، يف ورقته باملوؤمتر العاملي، 
ال�سرتاتيجية  للخطة  متكاماًل  عر�ساً 
 ،2018-2016 ل��ل�����س��ن��وات  ل���ل���دائ���رة 
والأه�����داف  وال��ر���س��ال��ة  ال���روؤي���ة  ت�سمنت 

الأ�سا�سية  وامل���ك���ون���ات  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
والتوجهات  للحكومة  املالية  للمنظومة 
امل�ستقبلية التطويرية التي ت�سعى الدائرة 
رحلة  ا����س���ت���ع���را����ض  مت  ك���م���ا  لإجن�����ازه�����ا، 
ال�سنوات  خ���الل  حتققت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
جمال  يف  خ�سو�ساً   ،2017 –  2006
القوانني  مثل  الت�سريعية  املنظومة  بناء 
الإر�سادية  والأدل���ة  وال�سيا�سات  واللوائح 
ل���ت���اأدي���ة الأع����م����ال، م��ث��ل ال���ق���ان���ون امل���ايل 
وقانون امل�سرتيات وال�سيا�سات املحا�سبية.

الورقة  ا�ستملت  الدكتور احل�سيني،  وقال 
منهجية  يف  التطوير  جمالت  على  اأي�ساً 
اإع��داد املوازنة العامة للحكومة، حيث مت 
موازنة  اإىل  البنود  م��وازن��ة  م��ن  النتقال 
يف  ال��ت��ح�����س��ني  جم�����الت  وك���ذل���ك  الأداء، 
ال��ن��ظ��ام امل��ح��ا���س��ب��ي احل��ك��وم��ي م��ن خالل 
احلكومية  احل�������س���اب���ات  دل���ي���ل  ت���ط���وي���ر 
املالية وخدمة ت�سنيف  لتبويب العمليات 
املتنوعة،  امل���ال���ي���ة  وال���ت���ق���اري���ر  امل�����وازن�����ة 
بالإ�سافة اإىل تطوير عملية النتقال من 
حما�سبة  اإىل  النقدي  الأ�سا�ض  حما�سبة 
نظام ال�ستحقاق وبذات الجتاه لتطوير 
اأن  واأك��د   .TSA املوحد  ح�ساب اخلزينة 
م��ن ب��ني اأه���م م��ا ت��ط��رق��ت اإل��ي��ه الورقة، 
مهارات  لتطوير  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
واملحا�سبيني  املاليني  املوظفني  وق���درات 

تاأدية  م��ن  متكينهم  بهدف  احلكومة،  يف 
والتطوير،  ال��ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ة  يف  اأدواره�������م 
امل����وارد  اإدارة  ن��ظ��ام  ال��ت��ط��وي��ر  وجم�����الت 
يدعم  تقني  كنظام  )تكامل(،  احلكومية 
عملية اإدارة املوازنة واحل�سابات وامل�سرتيات 
القرار  ات��خ��اذ  وك��ذل��ك عملية  واخل��زي��ن��ة، 
وتوفري التقارير ال�سرورية، والعمل على 
ربط املنظومة املالية للحكومة بال�سيا�سة 
احلكومية  ال�سرتاتيجية  واخلطة  املالية 
احلكومية  الول�����وي�����ات  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
لتح�سني م�ستوى كفاءة النفاق احلكومي 

واأخ�����رياً  ال���س��رتات��ي��ج��ي.  امل����ايل  والداء 
لأهم  ا���س��ت��ع��را���ض  ال���ورق���ة  ت�سمنت  ف��ق��د 
واآليات  وامل�ستقبلية  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اأن  احل�سيني،  الدكتور  واأو���س��ح  املعاجلة. 
جمالت التطوير يف الدائرة خلال الفرتة 
و2017،   ،2006 ع��ام��ي  ب��ني  ال��واق��ع��ة 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ت��ط��وي��ر  ���س��م��ل��ت، 
لدائرة املالية املركزية لل�سنوات 2016-
2018، وروؤية موحدة لتحقيق الأهداف 
املالية  واملنظومة  ال�سرتاتيجية،  املالية 
احلكومية، العنا�سر الأ�سا�سية والتوجهات 

امل�ستقبلية، بالإ�سافة اإىل تطوير منهجية 
والتحول  العامة  امل��وازن��ة  وتنفيذ  اإع���داد 
اإىل جمالت  والإ�سارة  الأداء،  اإىل موازنة 
دليل  احلكومي  املحا�سبي  النظام  تطوير 
ونظام   COA احل��ك��وم��ي��ة  احل�����س��اب��ات 
ونظام   ،TSA امل��وح��د  اخل��زي��ن��ة  ح�ساب 
 Accrual امل��ح��ا���س��ب��ي  ال����س���ت���ح���ق���اق 
واإعداد   Accounting System
للحكومة،  امل�����وح�����دة  امل���ال���ي���ة  ال����ق����وائ����م 
املوظفني  وق��������درات  م����ه����ارات  وت���ط���وي���ر 
املاليني واملحا�سبني يف احلكومة، وتطوير 
تكامل،   – امل���ال���ي���ة  امل�������وارد  اإدارة  ن���ظ���ام 
احلالية  التحديات  اإىل  التطرق  وكذلك 
ولفت  للمعاجلات.   امل�ستقبلية  وال��روؤي��ة 
يف  ت��ق��دمي��ه��ا  مت  ال���ت���ي  ال����ورق����ة  اأن  اإىل 
ت��ف��اع��اًل ونقا�سات  ال��ع��امل��ي لق���ت  امل��وؤمت��ر 
عن  واملناق�سون  امل�ساركون  وع��رّب  مهمة، 
ت��ق��دي��ره��م ل��ل��دائ��رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة يف 
و�سائل  من  تقدمه  وما  ال�سارقة،  حكومة 
واآل��ي��ات واأف��ك��ار واأب��ح��اث ودرا���س��ات تهدف 
املايل،  ب��الأداء  الرتقاء  يف  ال�ستمرار  اإىل 
مبا ين�سجم مع توجهات احلكومة املحلية 
يف ال�سارقة، واحلكومة الحتادية، ويحقق 
والأعمال،  امل���ال  ع���امل  ن��وع��ي��ة يف  ق��ف��زات 
ال�سرتاتيجية  اخل���ط���ة  اإىل  ا����س���ت���ن���اداً 

وال�سيا�سة املالية للدولة. 

جوائز نقدية تقدر قيمتها مبليون درهم الأ�سحاب االأفكار الطموحة واملجدية

�شندوق حممد بن را�شد لدعم امل�شاريع يطلق م�شابقة �شتارت الأف�شل 10 اأفكار للم�شاريع 

حول  الوعي  زي��ادة  اإىل  امل�سابقة  “تهدف 
ري�����ادة الأع����م����ال، واإع����ط����اء ال���داف���ع نحو 
ب��اأف��ك��ار مبدعة وخ��الق��ة، ف�ساًل  اخل���روج 
ع���ن ذل����ك ي���ق���دم ال�������س���ن���دوق م���ن خالل 

املواطن  ال�سباب  دع��م  وك��ذل��ك  تناف�سي، 
وتقدمي الحتياجات الالزمة لهم يف بدء 
روح  تعزيز  وبالتايل  اخلا�سة،  م�ساريعهم 
تعزيز  يف  وال���س��ه��ام  نفو�سهم،  يف  امل��ب��ادرة 
ودولة  دب��ي  لإم����ارة  الق��ت�����س��ادي��ة  العجلة 

الإمارات.
و�سيبداأ ال�سندوق يف تلقي طلبات ال�سباب 
الطموحني من اأبناء دولة الإمارات الذين 
امل�����س��ارك��ة م��ن خ���الل املوقع  ي��رغ��ب��ون يف 
 ،www.thefund.ae الإل��ك��رتوين 
امل�����س��روع يف من�سة  ت��ق��دمي ف��ك��رة  اأو ع��رب 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع 
مبعر�ض  املتواجدة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
الإمارات للوظائف 2017، اأو من خالل 

التطبيق الذكي للمعر�ض.
وق����ال ���س��ع��ي��د م��ط��ر امل�����ري، ن��ائ��ب املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ومدير  امل�����س��اري��ع 
�سندوق حممد بن را�سد لدعم امل�ساريع: 

امل�سابقة فر�ساً جمزية للراغبني بدخول 
ع��امل ري��ادة الأع��م��ال الأم��ر ال��ذي ي�ساهم 
يف اإلهام ال�سباب، ودفعهم نحو بدء العمل 
ع��ل��ى اإط�����الق م�����س��اري��ع��ه��م اخل��ا���س��ة بكل 

ثقة«. 
واأ�ساف املري: “باإمكان امل�ساركني تقدمي 
طلباتهم يف جمالت الأن�سطة ذات الطابع 
تكون  ب��ح��ي��ث  والب�����ت�����ك�����اري،  الب�����داع�����ي 
املناف�سة مفتوحة ومتاحة جلميع املواهب 
م��ن اأ���س��ح��اب الأق��ك��ار امل��واط��ن��ني يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة. ونحن واثقون 
م���ن ق����درة ���س��ب��اب ال���وط���ن ع��ل��ى اخل����روج 
ولن  اإب��داع��ي.  وذات طابع  باأفكار جمدية 
يتوقف دعمنا من خالل اجلوائز املقدمة 
الفائزين  ب��اإم��ك��ان  ب��ل  ف��ق��ط،  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
اأ�سحاب امل�ساريع الطموحة  وغريهم من 
التقدمي عرب القنوات اخلا�سة بالتوا�سل 
موؤ�س�سة  زي���ارة  اأو  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  اأو 
حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية 

•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن ���س��ن��دوق حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
امل�ساريع، الذراع التمويلي ملوؤ�س�سة حممد 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����س���د  ب���ن 
اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإح��دى  واملتو�سطة، 
“�ستارت”  م�����س��اب��ق��ة  اإط������الق  ع���ن  دب�����ي، 
ال�سغرية  للم�ساريع  اأف��ك��ار   10 لأف�سل 
واملتو�سطة وذلك خالل معر�ض الإمارات 
ا�ستقبال  �سيتم  حيث   ،2017 للوظائف 
امل���واط���ن���ني خ����الل الفرتة  ك��اف��ة ط��ل��ب��ات 
 .2017 اأب���ري���ل   23 9 ول��غ��اي��ة  ب��ني  م��ا 
تقدر  نقدية  جوائز  ال�سندوق  وخ�س�ض 
الأفكار  لأف�����س��ل  دره���م  مب��ل��ي��ون  قيمتها 
تاأ�سي�ض  يف  ال���راغ���ب���ني  م���ن  ال��ط��م��وح��ة 

م�ساريعهم امل�ستقبلية.
اإعطاء  اإىل  “�ستارت”  م�سابقة  وت��ه��دف 
عن  الباحثة  الوطنية  للكفاءات  احل��اف��ز 
العمل للخروج باأفكار مبدعة وذات طابع 

وي�ستهدف  الأع��م��ال«.   بقرية  واملتو�سطة 
ت��اأ���س��ي�����س��ه مبوجب  ال����ذي مت  ال�����س��ن��دوق 
القانون رقم )11( ل�سنة 2012 والذي 
اأ����س���دره ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، لتعزيز 
احللول التمويلية، اأ�سحاب امل�ساريع التي 
تتمّيز بالبتكار مبا ي�سهم يف تطوير رواد 
تنموية  جم����الت  يف  اإم���ارات���ّي���ني  اأع���م���ال 
والتكنولوجيا  املعرفة  لقت�ساد  خمتلفة 

والبتكار.
را�سد  بن  اأن �سندوق حممد  امل��ري  واأك��د 
احل�ض  تعزيز  يف  ي�ساهم  امل�ساريع  ل��دع��م 
الأعمال  ل�����رواد  والإب����داع����ي  الب���ت���ك���اري 
امل�سروع  ���س��اح��ب  اأن  ح��ي��ث  الإم���ارات���ي���ني، 
واإمنا  فح�سب،  اجل��ائ��زة  على  يح�سل  ل��ن 
ب��الإم��ك��ان اح��ت�����س��ان امل�����س��روع م��ن خالل 
م��رك��ز ح��م��دان ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار الذي 
يدعم منو ال�ستثمار يف امل�ساريع املبتكرة.

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2016/82  بيع عقار مرهون   
مو�سوع الق�سية:طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني طبقا لالجراءات املعمول بها 
الرهن  ب�ساأن  ل�سنة 2008  رق��م 14  القانون  والم���الك مبوجب  الرا���س��ي  دائ��رة  ل��دى 

التاأميني يف اإمارة دبي .
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري

املطلوب اعالنه:املنفذ �سدهما:1- �سركة الفريدة لال�ستثمارات ذ.م.م 2- جلنه او�سياء 
تركه املرحوم معايل ال�سيخ/احمد بن حامد ال حامد جمهويل حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�ض - املنطقة:مر�سى 
دبي - رقم الر�ض:5 - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )369.923.073.18( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/109   تنفيذ مدين  
ابوالقا�سم  احمد   -2 مو�سى  بن  عبداملطلب  عو�ض  �سرور  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
عجيب  �سليمان  التنفيذ/ر�سوان  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الفهري  
اأقام عليك الدعوى  وميثله : عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب -  قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5320( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- وتنفيذ التفاقية املربمة بني اطراف التنفيذ 
وفقا ملا ورد مبنطوقها )نقل ح�س�ض املنفذ �سده الول بال�سركة مو�سوع التنفيذ 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  فان  التنفيذ وفقا لالجراءات(.  وعليه  ل�سم طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3205   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بدر علي احمد �سنقور جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)274900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/805   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��ي ا����ض ات�����ض ك��ي��ه دب���ي ل��ل��م��ق��اولت - ����ض ذ م م  
املنيوم  لالن�ساءات  التنفيذ/الغرير  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
عليك  اأق��ام  قد    - ابراهيم اجلرمن  ا�سماعيل  علي   : م وميثله  م  ذ  �ض   -
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )8975451.85(
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/653 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - مهدي علي احمد ابو فطيم - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة بيزني�ض ت�سانيل تي يف منطقة حرة - ذ م م ح )حتت الت�سفية( مبا 
ان املدعي / �سركة بيزني�ض ت�سانيل تي يف منطقة حرة - ذ م م ح )حتت الت�سفية(  
ق��د اق����ام ال���دع���وى امل���ذك���ورة اع����اله وع��ل��ي��ه نعلنكم ب���ان امل��ح��ك��م��ة ح��ك��م��ت بتاريخ 
2016/12/13  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع 
بندب اخلبري احل�سابي    �ساحب الدور لتكون مهمته وفقا ملنطوق احلكم ال�سادر 
بتلك اجلل�سة )علما باأنه مت ايداع التقرير(.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الحد  

 .Ch1.C.15 املوافق 2017/4/2  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 الدعوى  رقم : 2016/2573  جتاري جزئي 

بال�سارة اىل املو�سوع اأعاله ، يرجى التكرم بن�سر اإعالن للمدعي عليه حل�سور جل�سة اخلربة 
 القادمة وذلك وفق ما يلي : - اىل املدعي عليهما/ 1- اأنوار الفق البي�ض للتجارة العامة - ذ م م 
قد  م(  م  ذ  التجارية  بهوان  )�سركة  املدعية  ان  حيث   ، ناجني  عبا�ض  علي  ناجني  2-مرت�سى 
اىل  الدعوى  احالة  مت  انه  وحيث   ) جزئي  جتاري   2016/2573( رقم  الدعوى  �سدكم  اقامت 
اخلبري احل�سابي/ علي عبداهلل �سلطان املرزوقي / لذا يتوجب عليكم احل�سور لجتماع اخلربة 
يوم اخلمي�ض  والن�سف �سباحا يف  ع�سر  ال�ساعة احلادية  وذلك يف متام  الدعوى  احل�سابية يف 
بناية   ، هيل  اأبو  مركز  بجوار   ، دبي  باإمارة  الكائن  اخلبري  مكتب  مقر  يف   2017/4/6 املوافق 
الفاميد )مقابل كنتاكي ( ، املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )201( )موؤ�س�سة املحيط 
حما�سبون قانونيون( هاتف : 04/2650665 وفاك�ض 04/2650645 - وعليه يرجى احل�سور يف 
املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم �سيتم امل�سي يف 

اإجراءات اخلربة احل�سابية يف الدعوى
اخلبري احل�سابي / علي املرزوقي        

  اعالن جتماع اخلربة  
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية       

يف الق�سية رقم 2016/5710 - جتاري جزئي -  ال�سارقة        
اىل املدعى عليها / دراجون لل�سناعات البحرية - �ض ذ م م 

حيث ان املدعي : فالكون ملقاولت الطرق وا�ست�سارات هند�سة امل�ساحة
قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، وتطالبك فيها باأداء 
مبلغ وقدره )105460 درهم( ، بال�سافة للزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الرابعة( يف متام 
ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2017/3/28م - وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 
اأمني ال�سر 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/951 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- اأ�سرتيت ميدل اي�ست - �ض م ح 2-ا�سرتيت �سيكيوريتي فيكلز م م ح  جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/13  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/�سمار انرتنا�سيونال م م ح 1-بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
98.325.00 درهم )ثمانية وت�سعون الفا وثالثمائة وخم�سة وع�سرون درهما( والفائدة القانونية عنه 
بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة يف 2016/2/22م وحتى ال�سداد التام 2/ بالزام املدعي عليها 
الثانية بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 57557.75 درهم )خم�سمائة خم�سة و�سبعون الف وخم�سمائة 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  والفائدة عنه  فل�سا(  وخم�سة و�سبعون درهما وخم�سة و�سبعون 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما  املدعي  وبالزام   /3 التام   ال�سداد  وحتى   2016/2/22
مقابل اتعاب املحاماة غلي النحو املبني بال�سباب.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1614 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  عبيد  احمد  فاطمة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعية مبلغ 25000  ت��وؤدي اىل  بان  بالزام املدعي عليها  ل�سالح/ نفني توما�ض 
درهم )خم�سة وع�سرون الفا( وفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2015/1/20 م 
وحتى ال�سداد التام ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1248 جتاري كلي                                                

من�سور  من�سور  2-تنوير  م   م  ذ  �ض   - للتجارة  من�سور  تنوير  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  احمد  
ع حكمت  م  �ض  ال�سالمي  دبي  ل�سالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  2016/11/24  يف 
بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام   -  : ح�سوري  مبثابة  املحكمة 
بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ مليون و�ستمائة واثنني وثالثون الفا ومائتني وواحد 
و�سبعون درهما واثنني وع�سرون فل�سا والزمتها امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما زاد عن ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/249 جتاري كلي                                            
اىل املدعي عليه/1- �سركة يوين كوت للمقاولت �ض ذ م م 2-عارف علي حممد عبداهلل �سكر اهلل 3- زياد بركات البورجي 
4-ر�ستم عبداللطيف باوجي  جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / ماريو�ض بولو�ض وميثله : امريه ابراهيم عبداهلل 
عبدالواحد كمال بور الب�ستكي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ   2016/5/22 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ماريو�ض بولو�ض بالن�سبة للمدعي عليه الثاين ومبثابة احل�سوري بالن�سبة للمدعي عليهم الوىل والثالث 
والربع - اأول :- ببطالن عقد تاأ�سي�ض �سركة يوين كوت للمقاولت - ثانيا : بحل وت�سفية �سركة يوين كوت للمقاولت 
الدعوى  اوراق  على  ب��الط��الع  لت�سفيتها  ال�سركات  ت�سفية  يف  املتخ�س�ض  اجل���دول  يف  ال���دور  �ساحب  امل�سفي  وب��ن��دب 
وكافة  و�سجالتها  دفاترها  وج��رد  وح�سر  ادارتها  على  القائم  من  ل�ستالمها  ال�سركة  مقر  على  والنتقال  وم�ستنداتها 
وامل�سروفات  الي��رادات  لها وحركة  املحا�سبية  الدفاتر  على  الط��الع  وا�سولها وفح�ض ح�ساباتها من خالل  موجوداتها 
وال�سعي  الغري  ل��دى  ام���وال  م��ن  مالها  بيان  ث��م   ، لها  امل��ايل  امل��رك��ز  لبيان  و���س��ول  البنوك  ل��دى  احل�ساب  وك�سوف حركة 
لتح�سيلها وايداعها ح�ساب خا�ض بالت�سفية لدى احد امل�ساريف وبيع كافة موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد العلني 
التزامات للغري ودعوتهم لتقدمي طلباتهم والخطار عن  بيان ما عليها من  البيع بذلك احل�ساب وكذا  واي��داع ح�سيلة 
الت�سفية بالن�سر ب�سحيفتني حمليتني يوميتني لعالن الذائنني غري معلومي العنوان والعمل على �سداد هذه الديون 
والوفا.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1503 جتاري  جزئي                                        
حمل  جمهول  حممدالبلو�سي   ن��ور  عي�سى  حممد  ح�سني  علي  عليه/1-  املدعي  اىل 
القامة مبا اأن املدعي / بنك دبي ال�سالمي وميثله : بدر حممد علي القرق  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/9/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
كمية  امل��دع��ي  للبنك  ي�سلم  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : ال���س��الم��ي  دب��ي  ل�سالح/بنك 
املوؤرخ  ال�سلم  بعقد  وقيمة  وو�سفا  نوعا  املبينة  ال�سكر  من  ج��رام  كيلو   83.888 قدرها 
و�سبعمائة  وت�سعة الف  وق��دره مائتي  يعادل مبلغ  برد قيمتها مبا  او  يف 2014/7/23 
وع�سرين درهم والزمته بامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحماماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا الع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/93 احوال نف�س غري م�سلمني 
اىل املدعي عليه/1- جو�سواجام�ض هوف  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / �سامانتا 
نعلنكم   - النعيمي  ال�سرهان  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن   : وميثله  كوتو  فادميريا 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2016/9/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بتطليق   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : بالتي  كوتو  فادميريا  ل�سالح/�سامانتا 
املدعية �سامانتا فادميريا كوتو علي زوجها املدعي عليها جو�سوا جام�ض هوف طلقة بائنة 
لل�سرر وعلى املدعية اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها عقب �سريورة هذا الق�ساء باتا 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�سروفات.  بالر�سوم  عليه  املدعي  والزمت 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1227  ا�ستئناف جتاري   

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ض  لال�سا�سات  �سيلى   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /اأمنة �سامل بالل �سامل وميثله : اأمل خمي�ض 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  البلو�سي  حممد  دروي�����ض 
جل�سه  لها  وح���ددت    2016/8/11 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1454  :
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2017/4/2 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/654  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-كيه ام بروبرتيز - �ض ذ م م 2-ذا ديفلوبر للعقارات 
امل�ستاأنف /�سليم حممد خان  ان  - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د   - �سلطان  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  �سيخة   : وميثله 
   2016/11/30 بتاريخ  كلي  عقاري   2016/423  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة    2017/4/20 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/670  جتاري جزئي              

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ   - ل��الن�����س��اءات  امل��دع��ي عليه / 1-م��وؤ���س�����س��ة هونيويل  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ باحل�سا كار رينتال �ض ذ م م - فرع وميثله : ح�سني علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  عبدالرحمن لوتاه   قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   144.841( وق���دره  مببلغ  عليها 
ال��ت��ام و�سم  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ ال�ستحقاق  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12 
ملف النزاع رقم 2016/136 ن��زاع تعيني خربة جت��اري.  وح��ددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق  2017/4/5   الربعاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/474  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ال�سرقيون لقامة ال�سقالت وتاأجري املعدات والت الرفع )ذ م م( - وميثلها 
رائد حممود عبداحلميد الفار ب�سفته مدير لها. 2-عالء خالد ابراهيم نزال ب�سخ�سه وب�سفته 
�سريك يف ال�سركة املدعي عليها الثانية اورينتلز ا�سب�سل�ست )ليفتنغ( - �ض ذ م م والتابعة لل�سركة 
املدعي عليها الوىل ال�سرقيون لقامة ال�سقالت وتاأجري املعدات والت الرفع - جمهويل حمل 
 - احلمادي  حممد  ابراهيم  علي   : وميثله  حنيف  حممد  اقبال  ظفر  املدعي/  ان  مبا  القامة 
املدعي عليهما مببلغ وق��دره )1.000.000  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
بتاريخ  ال��واق��ع  احل��ادث  تاريخ  والفائدة 12% من  والدب���ي  امل��ادي  التعوي�ض  �سبيل  دره��م( علي 
2013/10/29 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة     2017/4/3 املوافق  
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/53  مدين  جزئي              

الق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-رودن��ال��ني جرينيمو  جمهول حمل  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ر�سيد  قد  امل��دع��ي/ حممد خ�سر  ان 
والر�سوم  دره��م(   19080( وق��دره  مببلغ  عليها   املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/4/9  ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ض   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/416  جتاري جزئي              

احمد  اح��م��د  ن��ي��ك��وان 3-حم��م��د  ���س��اب��ري 2-جهانكري  / 1- حممد  عليه  امل��دع��ي  اىل 
رن��وف ماليري  امل��دع��ي/ حممد علي م�سطفى  ان  زاده  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�سامم بدفع مبلغا 32670 درهم قيمة الب�ساعة التي اهتلكت م�ساف 
اليها مبلغ 10000 درهم ما فات املدعي من ربح وماحلقه من ح�سارة والفائدة 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/4  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/414  جتاري جزئي              

ال�سام�سي  جمهول حمل  ابراهيم �سعيد غيث عبداهلل  اىل املدعي عليه / 1- 
القامة مبا ان املدعي/ نعيم ح�سن الحمد وميثله : را�سد عبدالرزاق حممد 
تهلك -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   74000( وق��دره 
يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  تاريخ 2015/8/1  وحتى  من 
املوافق  2017/3/30 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/135  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-حممد عبد ال�سالم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   املحدودة وميثله  للعقارات  ك��راون  دام��اك 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)638.555.77 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
تاريخ ال�ستحقاق   وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
2017/4/5  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن   2017/7  طعن مدين    

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
بوثاين  ب��الل  ث��اين  م��ب��ارك  ح�سة   : وميثله  اوب��ري��ن  الطاعن/�سمي�ض 
ال��ع��ط��اي - ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����س���ده/1- ك��اومي��ه��ني م��اي��ك��ل م��ك جيفر 

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

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :�سني �سو للتجارة العامة - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب 304 ملك فهد عبدال�سالم حممد رفيع الرفيع ديرة - نايف  - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    718450  : الرخ�سة  رق��م  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين 
التجاري : 1145604 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله، وذلك مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2015/10/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2015/10/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ندمي و 
اومندرا ملراجعة احل�سابات -  العنوان : مكتب 510 ملك عبداهلل حممد املو�سى  - 
الرفاعه -  هاتف  3258361-04 فاك�ض: 3258362-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ندمي و اومندرا ملراجعة احل�سابات 
 العنوان : مكتب 510 ملك عبداهلل حممد املو�سى - الرفاعه -  هاتف  04-3258361 
فاك�ض: 3258362-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
 قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  �سني �سو للتجارة العامة - �ض ذ م م  
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2015/10/5  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2015/10/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: بيل توال لتجارة االك�س�سوارات - �ض ذ م م 
العنوان: مكتب رقم ام 10 ملك حممد عبداهلل القرقاوي - ديرة - املمزر - ال�سكل 
القيد بال�سجل  القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 700321  رقم 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1127095 التجاري: 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2017/3/16 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2017/3/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 710 ملك 
جمموعة �سلطان لال�ستثمار - بور�سعيد -  هاتف  5515605-04 فاك�ض: 5515606-

04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  
  - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    04-5515606 فاك�ض:   04-5515605 هاتف  
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بيل توال 
لتجارة االك�س�سوارات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/16  وعلى 
الكائن  امل�سفي املعني يف مكتبه  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  من لديه 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 يف  الق�سية  2016/4844  مدين جزئي ال�سارقة    

املدعي / اإبراهيم اإبراهيم ح�سن عبد الرحمن
املدعي عليها / ماري جري�ض �سوبا ريتا 

على الرغم من علم املدعي عليها مبوعد ومكان الجتماع الول ونظرا لتعذر و�سول اخلربة 
اليوم  وبتاريخ  فانه   ، الإلكرتوين  بريدها  او  الهاتف  �سواء عن طريق  للمدعي عليها لحقا 
احل�سابية يف  اخل��ربة  عليها حل�سور جل�سة  املدعي  اإع��الن  تقرر  املوافق 2016/3/18  ال�سبت 
الق�سية املذكورة اأعاله يف مقر املدي )�سركة الهالة ملقاولت التك�سية والر�سيات( - الكائن 
يف اإمارة ال�سارقة - امل�سلي - �سارع اإبراهيم حممد املدفع �سقة رقم 312 - مالك وليد حممد 
حممد يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/30 ال�ساعة الثالثة والن�سف ظهرا - وذلك لعقد اإجتماع 
اإجتماع  حل�سور  بالن�سر  عليها  املدعي  ب��اإع��الن  املدعي  اخل��ربة  كلفت  وق��د   ، الثاين  اخل��ربة 

اخلربة يف املكان واملوعد املحديني اأعاله.  
اخلبري احل�سابي - ع�سام ح�سني احلامد

 050 - 3314644

 اإعالن حل�سور
 جل�سة اخلربة احل�سابية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2057 مدين جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - دي�سريت ليلى لالعالن - �ض ذ م م 2- مرييلني كارولني فرنانديز - ب�سفتها املدير وال�سريك 
لديزرت ليلى لالعالن - �ض ذ م م  - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / با�سل �سيف حممد علي فرحان ال�سعبي   
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/22 - بندب اخلبري هند�سي �ساحب 
الدور باجلدول خبريا يف الدعوى تكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى واوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى ان 
املدعي  -بيان عالقة  اإلكرتونية  او  ورقية   ، اخ��رى  واي حم��ررات   ، اليه اخل�سوم من م�ستندات ومرا�سالت  يقدمه 
، وما مت  الدعوى  الطلبات يف هذه  التزامات يف نطاق  واملدعي عليهما و�سول اىل حتديد ما يحكم عالقتهما من 
تنفيذه من هذه اللتزامات وبيان اذا كان هناك اخالل بالتزامات املدعي عليهما قبل املدعي من عدمه وبيان ذلك 
الخال وقيمته ان كان ، وللخبري يف �سبيل اداء املاأمورية النتقال اىل اي جهة حكومية يرى النتقال اليها لالطالع 
على ما لديها من م�ستندات كتابية او الكرتونية تفيدة يف تنفيذ مهمته ، وله اي�سا �سماع اقوال اخل�سوم و�سهودهم 
بغري حلف ميني ، وقدرت خم�سة الف درهم اأمانة م�سروفات واتعاب اخلبري ، كلفت املدعي ب�سدادها. وحددت جل�سة 
2017/4/5 لنظر الدعوى يف حالة عدم �سداد المانة ، وجل�سة 2017/4/26 ليداع التقرير يف حالة �سدادها.  وحددت 
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رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

)ACCA( ات�شاالت حت�شل على �شهادة جمعية املحا�شبني القانونيني املعتمدين
•• اأبوظبي-الفجر: 

مت اعتماد “ات�سالت” كوجهة وظيفية 
املهني من  التطوير  معتمدة يف جمال 
القانونيني  امل��ح��ا���س��ب��ني  ج��م��ع��ي��ة  ق��ب��ل 
تعد  ال���ت���ي   )ACCA( امل��ع��ت��م��دي��ن 
حول  املحا�سبية  الهيئات  اأك��رب  اإح���دى 

العامل. 
وج���اء ه���ذا الع��ت��م��اد ال����دويل املرموق 
تتبناها  التي  العالية  للمعايري  تقديراً 
املحا�سبّية  م���وارده���ا  يف  “ات�سالت” 
وبرامج التدريب والتطوير املهني التي 

توفرها ملوظفيها. 
وهو يعترب اأعلى تقدير متنحه جمعية 
الوظيفية  ل��ل��ج��ه��ات   )ACCA(
التطوير  جم����ال  يف  ل��دي��ه��ا  امل��ع��ت��م��دة 

املهني للموظفني. 

���س��م��ن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل م�����س��ت��وي��ات عالية 
ومعايري  املهنية  والأخ���الق  القيم  من 

احلوكمة. 

ومتنح هذه ال�سهادة لل�سركات الرائدة 
للتطوير  حقيقية  فر�ساً  تطرح  التي 
وتتبنى  املالية  الأق�سام  ملوظفي  املهني 

وتعليقاً على ذلك قال اأحمد العو�سي، 
يف  املالية  لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ض 

“ات�سالت”: 
توفري  مب��ن��ه��ج��ي��ة  ات�������س���الت  “تلتزم 
العمل  ك���وادر  وتطوير  ت��دري��ب  ب��رام��ج 
بالعتماد على املعايري العاملية املعمول 

بها. 
ون���ح���ن ن��ف��ت��خ��ر ب��ح�����س��ول��ن��ا ع��ل��ى هذا 
العتماد الذي يعك�ض التزامنا بتوفري 
ملوظفي  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ت��ع��ل��م  ف���ر����ض 
يعزز مكانة  لدينا، مما  املالية  الأق�سام 
اأف�سل  تتبنى  عمل  كوجهة  ات�����س��الت 
امل��ت��ب��ع��ة. ونحن  ال���دول���ي���ة  امل���م���ار����س���ات 
نحو  ال��ط��ري��ق  �سيمهد  ه��ذا  اأن  نعتقد 
تنمية املوهوبني يف جمال املحا�سبة من 

مواطني الدولة«. 
ل��ي��ن��د���س��ي ديغوف  ق���ال���ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 

املحا�سبني  جمعية  رئي�سة  ن��ان��ك،  دي 
ال�سرق  يف  امل��ع��ت��م��دي��ن  ال���ق���ان���ون���ي���ني 
على  ح�سولها  خ��الل  “من  الأو���س��ط: 
هذا العتماد الدويل، تن�سم ات�سالت 
اإىل قائمة ال�سركات العاملية التي تتبنى 
الب�سرية  املوارد  اأف�سل معايري تطوير 
بدوره  وه��ذا  العامل.  بها حول  املعمول 
ي�سهم يف تعزيز مكانة و�سورة ات�سالت 
لتكون جهة عمل مف�سلة بالن�سبة اإىل 

اأ�سحاب املواهب والكفاءات.
الر�سمي  الع��رتاف  وي�سرنا منح هذا   
اإىل ات�سالت تقديراً للتزامها بتوفري 
ملوظفيها  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��ل��م  ف��ر���ض 
يف الأق�����س��ام امل��ال��ي��ة، وال����ذي م��ن �ساأنه 
يف  للمحا�سبني  املهني  امل�ستقبل  تعزيز 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وعموم 

منطقة ال�سرق الأو�سط«. 

حجم اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر يف 
عمان يتجاوز �شبعة مليارات ريال

•• م�شقط-وام:

بلغ حجم ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف �سلطنة عمان حوايل �سبعة مليارات و 27 
مليونا و 800 األف ريال عماين يف نهاية الربع الثالث من العام املا�سي 2016 
.. بارتفاع 154 مليون ريال يف حجم التدفقات. ونقلت وكالة الأنباء العمانية 
العمانية عن املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات يف ال�سلطنة يف بيانه ام�ض.. 
ال�ستثمار  من  الأك��رب  احلجم  على  ا�ستحوذ  والغاز  النفط  ا�ستخراج  ن�ساط  اأن 
 2016 عام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  م�سجال  ال�سلطنة  يف  املبا�سر  الأجنبي 
حوايل ثالثة مليارات و 26 مليونا و 700 األف ريال عماين جاء بعده ن�ساط 
الو�ساطة املالية مبليار و 393 مليونا و 300 األف ريال ثم قطاع ال�سناعة ب� 
املبا�سر يف قطاع  الأجنبي  ال�ستثمار  بلغ  األف ريال فيما   400 و  986 مليونا 
الأن�سطة العقارية 622 مليونا و 200 األف ريال ويف الأن�سطة الأخرى 999 
الدول  ���س��دارة  يف  املتحدة  اململكة  وج���اءت  ع��م��اين.  ري���ال  األ���ف   200 و  مليونا 
و  بلغت مليارين  بتدفقات  ال�سلطنة  املبا�سرة يف  الأجنبية  ال�ستثمارات  �ساحبة 
797 مليونا و 300 األف ريال ثم دولة الإمارات ب� 924 مليونا و 800 األف 
األ��ف ري��ال عماين. وبلغ   100 396 مليونا و  ري��ال عماين ثم دول��ة الكويت ب� 
800 األف  314 مليونا و  حجم ال�ستمارات الأجنبية املبا�سرة من دولة قطر 
ريال عماين ومملكة البحرين 302 مليون و 600 األف ريال ومن الهند 298 
900 األف ريال. و�سجلت ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة من هولندا  مليونا و 
230 مليونا و 600 األف ريال ومن الوليات املتحدة 215 مليونا و 600 األف 
ريال و�سوي�سرا 178 مليونا و 200 األف ريال عماين فيما بلغت ال�ستثمارات 

من الدول الأخرى مليارا و 369 مليون ريال عماين.

النقد العربي ينظم دورة 
النمو وال�شمول املايل يف االأردن

•• عمان-وام: 

ال��ت��ي يعقدها معهد  امل���ايل  ال��ن��م��و وال�����س��م��ول  ام�����ض يف ع��م��ان دورة  ب����داأت 
ال�سيا�سات القت�سادية ب�سندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز القت�ساد 
والتمويل يف ال�سرق الأو�سط التابع ل�سندوق النقد الدويل والبنك املركزي 
الأردين وت�ستمر حتى 6 ابريل املقبل. وقال معايل الدكتور عبدالرحمن 
بن عبداهلل احلميدي املدير العام رئي�ض جمل�ض اإدارة �سندوق النقد العربي 
اإنه من الطبيعي اأن يكون لتطور القطاع املايل اأثر اإيجابي وملحوظ على 
على  تتج�سد  التي  امل��ايل  للقطاع  العديدة  فالوظائف  القت�سادي  النمو 
�سبيل املثال ل احل�سر يف جتميع املدخرات وتقييم اأف�سل لال�ستثمار واإدارة 
املقا�سة  واإج��راء عمليات  التعامالت  تكلفة  وت�سعريها وتخفي�ض  املخاطر 
وت�سوية املدفوعات والآلية لنتقال اآثار ال�سيا�سة النقدية. واأ�ساف ان كل 
اأن تعود بالنفع على القت�ساد ووترية منوه ..م�سريا  هذه الوظائف لبد 
القت�سادي  النمو  يف  امل��ايل  القطاع  مل�ساهمة  الفهم  ه��ذا  �سوء  ان��ه يف  اىل 
خ�س�ض �سندوق النقد العربي منذ 1998 موارد اإ�سافية لتمويل قرو�ض 
جديدة يف اإطار ت�سهيل الت�سحيح الهيكلي للدول الأع�ساء التي ترغب يف 

تبني برامج اإ�سالح قطاعاتها املالية.

�شياحة ال�شارقة : 86 األف نزيل �شيني بفنادق االمارة عام 2016

كهرباء دبي تعقد موؤمترا للمطورين املوؤهلني لتنفيذ حمطة الطاقة ال�شم�شية املركزة يف جممع حممد بن را�شد
•• دبي-وام:

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي موؤمترا 
تاأهلوا  مم����ن  ال���ع���امل���ي���ني  ل���ل���م���ط���وري���ن 
حمطة  تنفيذ  مناق�سة  يف  للم�ساركة 
 200 بقدرة  املركزة  ال�سم�سية  الطاقة 
�سمن  امل�ستقل  املنتج  بنظام  م��ي��ج��اوات 
بن  حممد  جممع  م��ن  الرابعة  املرحلة 
را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية الذي 
ال�سم�سية  الطاقة  م�سروعات  اأك��رب  يعد 
ال���ع���امل وف����ق نظام  يف م��وق��ع واح����د يف 
ال��ت��زام��ا من  ذل��ك  ي��اأت��ي  امل�ستقل.  املنتج 
الكفاءة  معايري  اأع��ل��ى  ب�سمان  الهيئة 
امل�سروعات  تنفيذ  يف  وال�سرعة  وال��دق��ة 
واملبادرات الداعمة لتحقيق ا�سرتاتيجية 

التي   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ض  بن را�سد 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  الإم�����ارة  لتحويل  اهلل 
الأخ�سر  والقت�ساد  النظيفة  للطاقة 
وت��وف��ري 7 ب��امل��ائ��ة م��ن ط��اق��ة دب���ي من 
م�سادر الطاقة النظيفة بحلول 2020 
و75باملائه   2030 بحلول  و25باملائه 
بحلول 2050 . وكانت الهيئة قد دعت 
خطابات  لإر���س��ال  املتخ�س�سة  ال�سركات 
الطاقة  حمطة  لإجن��از  الهتمام  اإب���داء 
 2016 اأكتوبر   4 يف  املركزة  ال�سم�سية 
وتلقت 30 خطاب اهتمام من مطورين 
ع��امل��ي��ني ح��ت��ى ت���اري���خ الإغ������الق يف 27 

الهيئة  وطرحت   ..2016 اأكتوبر  من 
مناق�سة امل�سروع يوم 15 يناير 2017 
لت�سليم  النهائي  امل��وع��د  ي��ك��ون  اأن  على 

العرو�ض النهائية يف �سهر مايو املقبل.
ال����ذي ع��ق��د يف مبنى  امل���وؤمت���ر  و خ���الل 
اأجاب  القوز  منطقة  يف  امل�ستدام  الهيئة 
على  امل�سروع  وا�ست�ساريو  الهيئة  خرباء 
ال�ستف�سارات التقنية والقانونية واملالية 
املوؤمتر  انتهاء  وبعد  بامل�سروع.  املتعلقة 
للم�ساركني  ميدانية  زي���ارة  تنظيم  مت 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  اإىل جممع حممد 
كثب  ع��ن  ل��الط��الع  ال�سم�سية  للطاقة 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م��وق��ع حم��ط��ة  ع��ل��ى 
املركزة والتعرف على م�سروعات املجمع 
الذي �سي�سهم عند اكتماله يف تخفي�ض 

من  ط�����ن  م����الي����ني   6.5 م�����ن  اأك��������رث 
الذي  الأم���ر  �سنويا  ال��ك��رب��ون  انبعاثات 
تكون  لأن  الطموحة  التطلعات  ي��دع��م 
دب��ي يف مقدمة امل��دن الأق��ل يف الب�سمة 

الكربونية عامليا بحلول 2050.
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء 
املطورين  اأب����رز  اه��ت��م��ام  اأن  دب���ي  وم��ي��اه 
ال��ع��امل��ي��ني ب���ه���ذا امل�������س���روع ي��ع��ك�����ض ثقة 
كهرباء  هيئة  يف  الدوليني  امل�ستثمرين 
وم���ي���اه دب����ي وامل�������س���اري���ع ال���ك���ربى التي 
باخلربات  م�سيدا  دبي  حكومة  تدعمها 
وال���ك���ف���اءات ال��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع بها 
حمطة  لتنفيذ  تاأهلوا  الذين  املطورون 
 200 بقدرة  املركزة  ال�سم�سية  الطاقة 

ال��راب��ع��ة من  امل��رح��ل��ة  م��ي��ج��اوات �سمن 
املجمع والتي �ست�سكل اإ�سافة نوعية اإىل 
واحلرفية  اجل��ودة  من  العايل  امل�ستوى 
امل�����س��روع احليوي  ه���ذا  ب��ه��ا  يت�سم  ال��ت��ي 
امل��ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة العاملية  ال���ذي ي��ر���س��خ 
لدبي ودولة الإمارات العربية املتحدة يف 
حيث  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  اإنتاج 
اأكرب م�سروع للطاقة  تعتزم الهيئة بناء 
ال�سم�سية املركزة يف العامل بنظام املنتج 
الأوىل  املرحلة  ت��دخ��ل  و���س��وف  امل�ستقل 
املركزة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  حمطة  م��ن 
الت�سغيل  حيز  م��ي��ج��اوات   200 ب��ق��درة 
اإىل  ل��ل��و���س��ول   2021 اإب���ري���ل  ب��ح��ل��ول 
التقنية بحلول  1000 ميجاوات بهذه 

عام 2030.

•• ال�شارقة -وام: 

اأكد �سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�ض هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة 
م�ستدام  منو  لتحقيق  ال�سيني  ال�سوق  اإمكانات  من  ال�ستفادة  اإىل  الهيئة  تطلع 
خالل ال�سنوات املقبلة م�سرياً اإىل م�ساركة الهيئة يف املعار�ض ال�سياحية واجلولت 
الرتويجية يف ال�سوق ال�سيني لتعزيز مكانتها فيها. جاء ذلك خالل ور�سة العمل 
التي نظمتها الهيئة موؤخرا ملجموعة من كربى �سركات ت�سويق الوجهات ال�سياحة 
ال�سينية املتواجدة يف الدولة يف ال�سارقة بهدف التعريف مبنتج ال�سارقة ال�سياحي 
والثقايف والرتويج لالإمارة كوجهة مميزة ل�ستقطاب �سياح ال�سوق ال�سيني. واأ�سار 
�سعادته اإىل اأن الإمارة اأ�سبحت �سمن الوجهات املف�سلة لدى ال�سائح ال�سيني وفق 
اأعداد  يف  وا�سحاً  �سجلت منواً  والتي  الهيئة  التي ت�سدرها  ال�سنوية  الإح�سائيات 
2016 حيث ا�ستقبلت املن�ساآت الفندقية بالإمارة  ال�سياح ال�سينيني خالل العام 
86،069 نزيال �سينيا بزيادة و�سلت اإىل 63 باملائة مقارنة بالعام 2015 حيث 
52،940 نزيال. واعترب ان قرار اإعفاء ال�سياح ال�سينيني من  ا�ستقبلت الإم��ارة 
واإزدياد  ال�سينيني  ال�سياح  ج��ذب  يف  �ساهم  الدولة  اأقرته  ال��ذي  الدخول  تاأ�سرية 
ال�سينيني  للزوار  توفر  ال�سارقة  ان  اإىل  .. م�سرياً  الأخ��رية  الأع���وام  اأع��داده��م يف 
املناطق  من  ب��دءاً  اهتماماتهم  تلبى  التي  ال�سياحي  اجل��ذب  مناطق  من  العديد 

الرتاثية واملتاحف وحتى املعامل الرتفيهية ومراكز الت�سوق.

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/261  عمايل جزئي
املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  اي��ه بي جمهول حمل  ام  / 1-مطعم  عليه  املدعي  اىل 
/وي��ل��م��ار ���س��ان��دوف��ال ب��اج��ك��و  ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )20166 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
لها  وح��ددت   .  mb166501309ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/11 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/929  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم مريزا حممد �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عامل زيب معروف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7606( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
 MB168775538AE ال�سكوى:  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/11 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1055  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات �ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج��م��ال مياه حممد ���س��راج  ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11019 درهم( 
ال�سكوى:  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168075979AE
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب   2017/4/18
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1423  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فايركولر للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سريف حمدي عبداخلالق ابراهيم  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22131 درهم( 
ال�سكوى:  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB170351949AE
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/4
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1044  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �سريفي�س�ض  ريت�ض  جلوبال  1-ك���الر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد نواب نوراك خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   12171( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB168450707AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/4/12 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/298  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  تي�ستي  ان��د  كويك  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��داهلل فلوري�ض   امل��دع��ي /جيفري  ان  مب��ا 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   29503( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB166679066AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/11 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/954  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد طيب خلدمات حزم الب�سائع ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي /ك��ن��وار حممد ا�سف ك��ان��وار حممد يا�سني  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21110 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى: 
mb168004744ae وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/4/6 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/4091  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-جين�سي�ض الفا للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/جون مونتي كاجون ماكوبا نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2016/10/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/جون مونتي كاجون ماكوبا بالزام املدعي 
درهما(  و�ستون  و�ستة  و�ستمائة  ال��ف  وع�سرون  )�سبعة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
التحق بخدمة  التنفيذ قد  نقدا ما مل تكن وقت  او قيمتها  العودة اىل موطنها  وتذكرة 
�ساحب عمل اخر والزمتها بامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2015/653 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - مهدي علي احمد ابو فطيم - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة بيزني�ض ت�سانيل تي يف منطقة حرة - ذ م م ح )حتت الت�سفية( مبا 
ان املدعي / �سركة بيزني�ض ت�سانيل تي يف منطقة حرة - ذ م م ح )حتت الت�سفية(  
ق��د اق����ام ال���دع���وى امل���ذك���ورة اع����اله وع��ل��ي��ه نعلنكم ب���ان امل��ح��ك��م��ة ح��ك��م��ت بتاريخ 
2016/12/13  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع 
بندب اخلبري احل�سابي    �ساحب الدور لتكون مهمته وفقا ملنطوق احلكم ال�سادر 
بتلك اجلل�سة )علما باأنه مت ايداع التقرير(.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الحد  

 .Ch1.C.15 املوافق 2017/4/2  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 الدعوى  رقم : 2016/2573  جتاري جزئي 

بال�سارة اىل املو�سوع اأعاله ، يرجى التكرم بن�سر اإعالن للمدعي عليه حل�سور جل�سة اخلربة 
 القادمة وذلك وفق ما يلي : - اىل املدعي عليهما/ 1- اأنوار الفق البي�ض للتجارة العامة - ذ م م 
قد  م(  م  ذ  التجارية  بهوان  )�سركة  املدعية  ان  حيث   ، ناجني  عبا�ض  علي  ناجني  2-مرت�سى 
اىل  الدعوى  احالة  مت  انه  وحيث   ) جزئي  جتاري   2016/2573( رقم  الدعوى  �سدكم  اقامت 
اخلبري احل�سابي/ علي عبداهلل �سلطان املرزوقي / لذا يتوجب عليكم احل�سور لجتماع اخلربة 
يوم اخلمي�ض  والن�سف �سباحا يف  ع�سر  ال�ساعة احلادية  وذلك يف متام  الدعوى  احل�سابية يف 
بناية   ، هيل  اأبو  مركز  بجوار   ، دبي  باإمارة  الكائن  اخلبري  مكتب  مقر  يف   2017/4/6 املوافق 
الفاميد )مقابل كنتاكي ( ، املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )201( )موؤ�س�سة املحيط 
حما�سبون قانونيون( هاتف : 04/2650665 وفاك�ض 04/2650645 - وعليه يرجى احل�سور يف 
املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم �سيتم امل�سي يف 

اإجراءات اخلربة احل�سابية يف الدعوى
اخلبري احل�سابي / علي املرزوقي        

  اعالن جتماع اخلربة  
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية       

يف الق�سية رقم 2016/5710 - جتاري جزئي -  ال�سارقة        
اىل املدعى عليها / دراجون لل�سناعات البحرية - �ض ذ م م 

حيث ان املدعي : فالكون ملقاولت الطرق وا�ست�سارات هند�سة امل�ساحة
قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، وتطالبك فيها باأداء 
مبلغ وقدره )105460 درهم( ، بال�سافة للزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الرابعة( يف متام 
ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2017/3/28م - وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 
اأمني ال�سر 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/951 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- اأ�سرتيت ميدل اي�ست - �ض م ح 2-ا�سرتيت �سيكيوريتي فيكلز م م ح  جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/13  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/�سمار انرتنا�سيونال م م ح 1-بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
98.325.00 درهم )ثمانية وت�سعون الفا وثالثمائة وخم�سة وع�سرون درهما( والفائدة القانونية عنه 
بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة يف 2016/2/22م وحتى ال�سداد التام 2/ بالزام املدعي عليها 
الثانية بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 57557.75 درهم )خم�سمائة خم�سة و�سبعون الف وخم�سمائة 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  والفائدة عنه  فل�سا(  وخم�سة و�سبعون درهما وخم�سة و�سبعون 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما  املدعي  وبالزام   /3 التام   ال�سداد  وحتى   2016/2/22
مقابل اتعاب املحاماة غلي النحو املبني بال�سباب.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1614 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  عبيد  احمد  فاطمة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعية مبلغ 25000  ت��وؤدي اىل  بان  بالزام املدعي عليها  ل�سالح/ نفني توما�ض 
درهم )خم�سة وع�سرون الفا( وفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2015/1/20 م 
وحتى ال�سداد التام ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1248 جتاري كلي                                                

من�سور  من�سور  2-تنوير  م   م  ذ  �ض   - للتجارة  من�سور  تنوير  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  احمد  
ع حكمت  م  �ض  ال�سالمي  دبي  ل�سالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  2016/11/24  يف 
بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام   -  : ح�سوري  مبثابة  املحكمة 
بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ مليون و�ستمائة واثنني وثالثون الفا ومائتني وواحد 
و�سبعون درهما واثنني وع�سرون فل�سا والزمتها امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما زاد عن ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/249 جتاري كلي                                            
اىل املدعي عليه/1- �سركة يوين كوت للمقاولت �ض ذ م م 2-عارف علي حممد عبداهلل �سكر اهلل 3- زياد بركات البورجي 
4-ر�ستم عبداللطيف باوجي  جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / ماريو�ض بولو�ض وميثله : امريه ابراهيم عبداهلل 
عبدالواحد كمال بور الب�ستكي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ   2016/5/22 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ماريو�ض بولو�ض بالن�سبة للمدعي عليه الثاين ومبثابة احل�سوري بالن�سبة للمدعي عليهم الوىل والثالث 
والربع - اأول :- ببطالن عقد تاأ�سي�ض �سركة يوين كوت للمقاولت - ثانيا : بحل وت�سفية �سركة يوين كوت للمقاولت 
الدعوى  اوراق  على  ب��الط��الع  لت�سفيتها  ال�سركات  ت�سفية  يف  املتخ�س�ض  اجل���دول  يف  ال���دور  �ساحب  امل�سفي  وب��ن��دب 
وكافة  و�سجالتها  دفاترها  وج��رد  وح�سر  ادارتها  على  القائم  من  ل�ستالمها  ال�سركة  مقر  على  والنتقال  وم�ستنداتها 
وامل�سروفات  الي��رادات  لها وحركة  املحا�سبية  الدفاتر  على  الط��الع  وا�سولها وفح�ض ح�ساباتها من خالل  موجوداتها 
وال�سعي  الغري  ل��دى  ام���وال  م��ن  مالها  بيان  ث��م   ، لها  امل��ايل  امل��رك��ز  لبيان  و���س��ول  البنوك  ل��دى  احل�ساب  وك�سوف حركة 
لتح�سيلها وايداعها ح�ساب خا�ض بالت�سفية لدى احد امل�ساريف وبيع كافة موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد العلني 
التزامات للغري ودعوتهم لتقدمي طلباتهم والخطار عن  بيان ما عليها من  البيع بذلك احل�ساب وكذا  واي��داع ح�سيلة 
الت�سفية بالن�سر ب�سحيفتني حمليتني يوميتني لعالن الذائنني غري معلومي العنوان والعمل على �سداد هذه الديون 
والوفا.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1503 جتاري  جزئي                                        
حمل  جمهول  حممدالبلو�سي   ن��ور  عي�سى  حممد  ح�سني  علي  عليه/1-  املدعي  اىل 
القامة مبا اأن املدعي / بنك دبي ال�سالمي وميثله : بدر حممد علي القرق  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/9/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
كمية  امل��دع��ي  للبنك  ي�سلم  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : ال���س��الم��ي  دب��ي  ل�سالح/بنك 
املوؤرخ  ال�سلم  بعقد  وقيمة  وو�سفا  نوعا  املبينة  ال�سكر  من  ج��رام  كيلو   83.888 قدرها 
و�سبعمائة  وت�سعة الف  وق��دره مائتي  يعادل مبلغ  برد قيمتها مبا  او  يف 2014/7/23 
وع�سرين درهم والزمته بامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحماماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا الع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/93 احوال نف�س غري م�سلمني 
اىل املدعي عليه/1- جو�سواجام�ض هوف  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / �سامانتا 
نعلنكم   - النعيمي  ال�سرهان  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن   : وميثله  كوتو  فادميريا 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2016/9/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
بتطليق   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : بالتي  كوتو  فادميريا  ل�سالح/�سامانتا 
املدعية �سامانتا فادميريا كوتو علي زوجها املدعي عليها جو�سوا جام�ض هوف طلقة بائنة 
لل�سرر وعلى املدعية اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها عقب �سريورة هذا الق�ساء باتا 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�سروفات.  بالر�سوم  عليه  املدعي  والزمت 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1227  ا�ستئناف جتاري   

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ض  لال�سا�سات  �سيلى   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /اأمنة �سامل بالل �سامل وميثله : اأمل خمي�ض 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  البلو�سي  حممد  دروي�����ض 
جل�سه  لها  وح���ددت    2016/8/11 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1454  :
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2017/4/2 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/654  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-كيه ام بروبرتيز - �ض ذ م م 2-ذا ديفلوبر للعقارات 
امل�ستاأنف /�سليم حممد خان  ان  - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د   - �سلطان  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  �سيخة   : وميثله 
   2016/11/30 بتاريخ  كلي  عقاري   2016/423  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة    2017/4/20 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/670  جتاري جزئي              

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ   - ل��الن�����س��اءات  امل��دع��ي عليه / 1-م��وؤ���س�����س��ة هونيويل  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ باحل�سا كار رينتال �ض ذ م م - فرع وميثله : ح�سني علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  عبدالرحمن لوتاه   قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   144.841( وق���دره  مببلغ  عليها 
ال��ت��ام و�سم  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ ال�ستحقاق  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12 
ملف النزاع رقم 2016/136 ن��زاع تعيني خربة جت��اري.  وح��ددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق  2017/4/5   الربعاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/474  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ال�سرقيون لقامة ال�سقالت وتاأجري املعدات والت الرفع )ذ م م( - وميثلها 
رائد حممود عبداحلميد الفار ب�سفته مدير لها. 2-عالء خالد ابراهيم نزال ب�سخ�سه وب�سفته 
�سريك يف ال�سركة املدعي عليها الثانية اورينتلز ا�سب�سل�ست )ليفتنغ( - �ض ذ م م والتابعة لل�سركة 
املدعي عليها الوىل ال�سرقيون لقامة ال�سقالت وتاأجري املعدات والت الرفع - جمهويل حمل 
 - احلمادي  حممد  ابراهيم  علي   : وميثله  حنيف  حممد  اقبال  ظفر  املدعي/  ان  مبا  القامة 
املدعي عليهما مببلغ وق��دره )1.000.000  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
بتاريخ  ال��واق��ع  احل��ادث  تاريخ  والفائدة 12% من  والدب���ي  امل��ادي  التعوي�ض  �سبيل  دره��م( علي 
2013/10/29 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة     2017/4/3 املوافق  
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/53  مدين  جزئي              

الق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-رودن��ال��ني جرينيمو  جمهول حمل  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ر�سيد  قد  امل��دع��ي/ حممد خ�سر  ان 
والر�سوم  دره��م(   19080( وق��دره  مببلغ  عليها   املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/4/9  ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ض   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/416  جتاري جزئي              

احمد  اح��م��د  ن��ي��ك��وان 3-حم��م��د  ���س��اب��ري 2-جهانكري  / 1- حممد  عليه  امل��دع��ي  اىل 
رن��وف ماليري  امل��دع��ي/ حممد علي م�سطفى  ان  زاده  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�سامم بدفع مبلغا 32670 درهم قيمة الب�ساعة التي اهتلكت م�ساف 
اليها مبلغ 10000 درهم ما فات املدعي من ربح وماحلقه من ح�سارة والفائدة 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/4  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/414  جتاري جزئي              

ال�سام�سي  جمهول حمل  ابراهيم �سعيد غيث عبداهلل  اىل املدعي عليه / 1- 
القامة مبا ان املدعي/ نعيم ح�سن الحمد وميثله : را�سد عبدالرزاق حممد 
تهلك -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   74000( وق��دره 
يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  تاريخ 2015/8/1  وحتى  من 
املوافق  2017/3/30 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/135  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-حممد عبد ال�سالم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   املحدودة وميثله  للعقارات  ك��راون  دام��اك 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)638.555.77 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
تاريخ ال�ستحقاق   وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
2017/4/5  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن   2017/7  طعن مدين    

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
بوثاين  ب��الل  ث��اين  م��ب��ارك  ح�سة   : وميثله  اوب��ري��ن  الطاعن/�سمي�ض 
ال��ع��ط��اي - ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����س���ده/1- ك��اومي��ه��ني م��اي��ك��ل م��ك جيفر 

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

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :�سني �سو للتجارة العامة - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب 304 ملك فهد عبدال�سالم حممد رفيع الرفيع ديرة - نايف  - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    718450  : الرخ�سة  رق��م  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين 
التجاري : 1145604 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله، وذلك مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2015/10/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2015/10/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ندمي و 
اومندرا ملراجعة احل�سابات -  العنوان : مكتب 510 ملك عبداهلل حممد املو�سى  - 
الرفاعه -  هاتف  3258361-04 فاك�ض: 3258362-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ندمي و اومندرا ملراجعة احل�سابات 
 العنوان : مكتب 510 ملك عبداهلل حممد املو�سى - الرفاعه -  هاتف  04-3258361 
فاك�ض: 3258362-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
 قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  �سني �سو للتجارة العامة - �ض ذ م م  
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2015/10/5  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2015/10/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: بيل توال لتجارة االك�س�سوارات - �ض ذ م م 
العنوان: مكتب رقم ام 10 ملك حممد عبداهلل القرقاوي - ديرة - املمزر - ال�سكل 
القيد بال�سجل  القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 700321  رقم 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1127095 التجاري: 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2017/3/16 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2017/3/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 710 ملك 
جمموعة �سلطان لال�ستثمار - بور�سعيد -  هاتف  5515605-04 فاك�ض: 5515606-

04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  
  - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    04-5515606 فاك�ض:   04-5515605 هاتف  
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بيل توال 
لتجارة االك�س�سوارات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/16  وعلى 
الكائن  امل�سفي املعني يف مكتبه  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  من لديه 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 يف  الق�سية  2016/4844  مدين جزئي ال�سارقة    

املدعي / اإبراهيم اإبراهيم ح�سن عبد الرحمن
املدعي عليها / ماري جري�ض �سوبا ريتا 

على الرغم من علم املدعي عليها مبوعد ومكان الجتماع الول ونظرا لتعذر و�سول اخلربة 
اليوم  وبتاريخ  فانه   ، الإلكرتوين  بريدها  او  الهاتف  �سواء عن طريق  للمدعي عليها لحقا 
احل�سابية يف  اخل��ربة  عليها حل�سور جل�سة  املدعي  اإع��الن  تقرر  املوافق 2016/3/18  ال�سبت 
الق�سية املذكورة اأعاله يف مقر املدي )�سركة الهالة ملقاولت التك�سية والر�سيات( - الكائن 
يف اإمارة ال�سارقة - امل�سلي - �سارع اإبراهيم حممد املدفع �سقة رقم 312 - مالك وليد حممد 
حممد يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/30 ال�ساعة الثالثة والن�سف ظهرا - وذلك لعقد اإجتماع 
اإجتماع  حل�سور  بالن�سر  عليها  املدعي  ب��اإع��الن  املدعي  اخل��ربة  كلفت  وق��د   ، الثاين  اخل��ربة 

اخلربة يف املكان واملوعد املحديني اأعاله.  
اخلبري احل�سابي - ع�سام ح�سني احلامد
 050 - 3314644

 اإعالن حل�سور
 جل�سة اخلربة احل�سابية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2057 مدين جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - دي�سريت ليلى لالعالن - �ض ذ م م 2- مرييلني كارولني فرنانديز - ب�سفتها املدير وال�سريك 
لديزرت ليلى لالعالن - �ض ذ م م  - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / با�سل �سيف حممد علي فرحان ال�سعبي   
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/22 - بندب اخلبري هند�سي �ساحب 
الدور باجلدول خبريا يف الدعوى تكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى واوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى ان 
املدعي  -بيان عالقة  اإلكرتونية  او  ورقية   ، اخ��رى  واي حم��ررات   ، اليه اخل�سوم من م�ستندات ومرا�سالت  يقدمه 
، وما مت  الدعوى  الطلبات يف هذه  التزامات يف نطاق  واملدعي عليهما و�سول اىل حتديد ما يحكم عالقتهما من 
تنفيذه من هذه اللتزامات وبيان اذا كان هناك اخالل بالتزامات املدعي عليهما قبل املدعي من عدمه وبيان ذلك 
الخال وقيمته ان كان ، وللخبري يف �سبيل اداء املاأمورية النتقال اىل اي جهة حكومية يرى النتقال اليها لالطالع 
على ما لديها من م�ستندات كتابية او الكرتونية تفيدة يف تنفيذ مهمته ، وله اي�سا �سماع اقوال اخل�سوم و�سهودهم 
بغري حلف ميني ، وقدرت خم�سة الف درهم اأمانة م�سروفات واتعاب اخلبري ، كلفت املدعي ب�سدادها. وحددت جل�سة 
2017/4/5 لنظر الدعوى يف حالة عدم �سداد المانة ، وجل�سة 2017/4/26 ليداع التقرير يف حالة �سدادها.  وحددت 

 Ch1.B.10 لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/4/5  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/893  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- رويال هليز للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فاروق ح�سني عبدالقيوم   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7081( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/642  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بي تي ا�ض للمقاولت - �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ واحد كل رقيا�ض خان   قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8067( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/891  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ق�سر ال�سرق ملواد البناء - �ض ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رميجيو ارمي��ادو بولويتان   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   1103 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/782  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  م    م  ذ   - للمقاولت  مارفلي�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حيدر زمان مري بهادار  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8550( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1680  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-برمييم ماركتينج �سريف�سيز - �ض ذ م م  جمهول 
حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي / زاه��د ح�سني ���س��اول   قد اأق��ام عليك 
 76876( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وامل�ساريف    وال��ر���س��وم  دره����م(   1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م( 
 8.30 ال�ساعة    2017/4/18 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
�ض مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1603  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-جبل حوران لتجارة اخل�سار والفواكه جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / اجمل اكرم حممد اكرم   قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   94599( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ورقم  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف   والر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة 
ال�سكوى)mb167332876ae( وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2: بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/9
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/166  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة كانو - �ض ذ م م - فرع - ب�سفتها الوكيل املالحي ل�سركة 
حمل  جمهول   - با�سان  لل�سفينة/هيوجو  وامل�سغل  املالك   - �سي  ايه  اوتولينز  هيوجو 
)امل�سرق   - عامة(  م�ساهمة  )�سركة  للتاأمني  اأوري��ن��ت  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك  اأق��ام  قد   - البناي  ابراهيم  ر�سا  علي  اأحمد   : وميثله  �سابقا(  للتاأمني-  العربي 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )65.810 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/4/9   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/188  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- داماك اخلليج للعقارات - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/الك�سندر با�سني وميثله : ابراهيم علي املو�سى احلمادي نعلنكم باحلكم ال�سادر يف 
الدعوى رقم 2015/319 عقاري كلي واملعدل بال�ستئناف رقم 2016/67 ا�ستئناف عقاري 
يوم الربعاء  بتاريخ  2017/2/22 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ 
اىل  ت�سليمه  ال�سداد  مت��ام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )1779913( وق��دره 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن 2- الغاء احلكم 
امل�ستاأنف والق�ساء بف�سخ التعاقد املربم بني الطرفني التداعي عن الوحدة العقارية حمل 
التداعي.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/461  تنفيذ عقاري   
جمهول  جيفري  2-وا�سيني  جيفري  ليزيل  بريان  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
ح�سني   : وميثله  �سديقي  ه��ارون  التنفيذ/رنا  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
علي ح�سن علي البناي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/3/13 
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )697793.60 درهم( يف ملف التنفيذ اعاله واإل 
بيع العقار حمل احلجز )هي عبارة عن ار�ض - املنطقة : الثنية اخلام�سة- 
رقم الر���ض :542( خالل 30 يوم من تاريخ الع��الن.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/294   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���س��ده/1- ان��ور احمد ع��الء ال��دي��ن اح��م��د  جمهول حمل 
 : وميثله  عما�سه  عبده  علي  التنفيذ/ع�سام  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )312840( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/904  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اجيكو انرتنا�سيونال - م م ح   جمهول حمل القامة 
اأقام  مبا ان طالب التنفيذ/ اجنو كري�سنا كري�سنا بيالي كيزاكي   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )30968( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 2369 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/740  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سنوز كيوب �ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ ب�سرى حنني وميثله : را�سد عبدالرزاق حممد تهلك   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )67950( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 46290 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/826   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فردين لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  جمهول 
م  م  ذ   - التجارية  بنيان  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1617778.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/454   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- الرباق ال�سريع للنقليات - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مروان احمد ال�سكاف وميثله : عامر 
الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  امل��رزوق��ي  �سيد حممد �سيد حمي رو�سن 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )42544(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/808   تنفيذ جتاري  
م 2-  م  ذ  - �ض  الثقيلة  بال�ساحنات  امل��واد  لنقل  �سبري  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سبري احمد عبد الغني جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مروان 
احمد ال�سكاف وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي - قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
به وقدره )77204( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/108   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ابراهيم علي مباركي - ب�سفته ال�سخ�سية و�سريكا ومديرا 
وخمول بالتوقيع عن �سركة لمبارا�ض للتجارة - �ض ذ م م  2-�سركة لمبارا�ض 
للتجارة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اياكو ل�سناعة 
منتجات اجلب�ض وميثله : اإ�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي  قد اأقام عليك 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )299060(
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1169  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  للمالب�ض جمهول حمل  ال��وري  / 1-م�سغل رمي  املدعي عليه  اىل 
املدعي /حممد غالم روباين �سفيق الرحمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   28978( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB168354219AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة   2017/4/18 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت   .
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/19  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-احلمران لل�سياحه وال�سفر جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /احمد حممد ح�سن عثمان وميثله:حممد جمال �سيف عبيد احلثبور 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الرميثي  
وحددت   .  mb166366625ae:ال�سكوى رقم  دره��م(   663000( وقدرها 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الحد  املوافق 2017/4/2 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8871  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول  التنظيف  ال��رواد خلدمات  اىل املدعي عليه / 1-اي���ادي 
اأقام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /غالم حيدر �سوهنا  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23900 درهم( وتذكرة عودة 
 MB166756328AE :مببلغ )2000 درهم( والر�سوم . رقم ال�سكوى
�ض   8.30 ال�ساعة   2017/3/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1756  عمايل جزئي
مبا  القامة  حمل  جمهول  الزي��اء  لت�سميم  1-اكا�سيا   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  �سرفراز  قد  املدعي /حممد  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )5000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
 AE169041652MB :والر�سوم وامل�ساريف . يف ال�سكوى العمالية رقم
�ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/11 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1430  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ع����ني امل��ه��ا ل��ل��م��ق��اولت ��������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  /رازو ح�سني عبداملعال   امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وتذكرة  درهم(   12686( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
العمالية  ال�����س��ك��وى  يف  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  دره����م(   800( ع���ودة مببلغ 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   mb170553825ae رق��م: 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   8.30 ال�ساعة   2017/4/11
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/6223  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-نور احلياة خلدمات الفراح �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/1/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/وفاء طويل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)ت�سعة ع�سر الف وخم�سمائة درهم( وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما 
مل تكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها بامل�سروفات . 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8408  عمايل جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  عليه/1-ال�سطر  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/3/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بان  عليها  املدعي  بالزام  اجلم�سى  احمد  ابراهيم  ل�سالح/يو�سف  اعاله  املذكورة 
يلتحق  م��امل  نقدا  او  عينا  لوطنه  ال��ع��ودة  وت��ذك��رة  للمدعي مبلغ )7000(  ت��وؤدي 
منها  املدعي  واعفت  وامل�ساريف  الر�سوم  باملنا�سب من  اخر  بخدمة �ساحب عمل 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/18  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �سده / 1-وحيد مو�سى الر�سا �سمدى 2- علري�سا مو�سى الر�سا 
الر�سا  مو�سى  ر�سا  حميد   / املتنازع  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  �سمدي 
اأقام عليك الدعوى  �سمدى وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز  قد 
بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/9   
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�سلح   مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية



ثقافة وفن�ن

30

غبا�س يلتقي الفائزات يف م�شابقة كتابة الق�شة الق�شرية 

يف اإطار م�ساركتها يف فعاليات �سهر القراءة

الثقافة تنظم جل�شة القراءة يف جمال�س االأحياء مبنطقة احلنية بالفجرية
-حمدان الكعبي: مبادرة الثقافة تعمل على اإحياء الدور املعريف للمجال�ض

وزير  غ��ب��ا���ض  �سعيد  غ��ب��ا���ض  م��ع��ايل �سقر  ال��ت��ق��ى 
املوارد الب�سرية والتوطني جمموعة من الطالبات 
م�سابقة  يف  ال���ف���ائ���زات  الب���ت���دائ���ي���ة  امل��رح��ل��ة  يف 
نظمتها مدر�سة الإبداع النموذجية لكتابة الق�سة 

الق�سرية .
و�سلم معاليه الطالبات ن�سخا من ق�س�سهن بعد 
اأن تبنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني طباعتها 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��غ��د  ق���راء  م��ب��ادرة  وذل���ك �سمن 
الوطنية  اإط��ار دعمها لال�سرتاتيجية  ال��وزارة يف 

بال�سطالع  ال��ت��زام��ه��ا  م���ن  ان��ط��الق��ا  ل���ل���ق���راءة 
مب�سوؤوليتها املجتمعية يف هذا اجلانب .

الطالبات  م���ن  غ��ب��ا���ض  ���س��ق��ر  م���ع���ايل  وا���س��ت��م��ع 
الب�سرية والتوطني  املوارد  بح�سور قيادات وزارة 
.. اإىل �سرح خمت�سر حول فكرة ق�س�سهن والتي 
عربن من خاللها عن اأهمية م�ساعدة املحتاجني 
والبتعاد  ال�سليمة  ال�سحية  ب��ال��ع��ادات  والتقيد 
بالن�ساط  والتحلي  الوالدين  وطاعة  الغرور  عن 
.. واأب����دى اإع��ج��اب��ه ب��اأ���س��ل��وب ال��ط��ال��ب��ات يف كتابة 

اأفكارهن  عن  التعبري  على  وقدرتهن  ق�س�سهن 
بالرغم من �سغر �سنهن .وحث معاليه الطالبات 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة م��واه��ب��ه��ن يف ال��ك��ت��اب��ة م���ن خالل 
املجالت  مبختلف  ب��ال��ق��راءة  ال���دائ���م  اله��ت��م��ام 
الأمر الذي ي�سهم يف �سقل �سخ�سياتهن وحتقيق 
هوؤلء  اأن  اإىل  .واأ����س���ار  امل�ستقبلية  طموحاتهن 
الذين  الإم��ارات  الطالبات ميثلن مناذج لأطفال 
نفتخر مبواهبهم وبقدراتهم التي تتطلب �سقلها 
يكونوا  الأمثل حتى  بال�سكل  وتنميتها لإعدادهم 
م�ستقبال م�ساركني فاعلني يف حتقيق مزيد من 

التنمية للدولة يف ظل القيادة الر�سيدة .
الب�سرية  امل������وارد  وزارة  ت���ق���وم  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
والتوطني بتوزيع الق�س�ض التي كتبتها الطالبات 
ع��ل��ى ال��ع��دد الأك����رب م��ن امل���دار����ض احل��ك��وم��ي��ة يف 
خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق وذل����ك ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة على 
التي  الأف��ك��ار  ال��ق��راءة والكتابة وال���س��ت��ف��ادة م��ن 
حمده  وه���ن  ق�س�سهن  يف  ال��ط��ال��ب��ات  ت��ن��اول��ت��ه��ا 
�سالح عي�سى ق�سة اخلباز البخيل وعلياء حارب 
واآم��ن��ة عبيد مطر  امل��غ��رورة  ال���وردة  ق�سة  ح�سن 
عمر  جنيب  ورو�سة  النظيفة  الفتاة  علياء  ق�سة 
اجل�سمي  �سلطان  ورو�سة  الن�سيطة  النملة  ق�سة 

ق�سة ل تفتحي الباب يا مرمي .

اإعالن الفائزين بجائزة ال�شارقة الأطروحات 
الدكتوراه يف العلوم االإدارية بالوطن العربي

ال�����س��ارق��ة لأطروحات  اأم���ن���اء ج��ائ��زة  اع��ل��ن جم��ل�����ض 
ال��وط��ن العربي  ال��ع��ل��وم الإداري������ة يف  ال���دك���ت���وراه يف 
ب��اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا اخلام�سة ع�سر  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن 
الذي  الجتماع  خالل  ذلك  2016-2017.جاء 
عبداهلل  �سعادة  برئا�سة  ال�سارقة  جامعة  مبقر  عقد 
�سامل الطريفي رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة بح�سور 
ع��ل��ي حممد  د.  و  ال��ت��م��ي��م��ي  ح�����س��ني  ا.د.  الأع�������س���اء 
خليفة  �سامل  عزالدين  د.  و  دروي�����ض  بن  عبدالعزيز 
ا�سافة اىل م�ست�سار املنظمة العربية للتنمية الإدارية 
عام  واأم���ني  اأرميلي  ع��زام  د.  اجل��ائ��زة  على  وامل�سرف 

اجلائزة الأ�ستاذ اأحمد عبد ال�سالم عارف.
وقد فاز باملركز الول من فئة العلوم الإدارية د. �سامل 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  جريب �سامل احل��ارث��ي م��ن 
بعنوان  قدمها  التي  الأط��روح��ة  ع��ن  وذل��ك  املتحدة 
عوامل النجاح لتطبيق نظام اإدارة الأداء يف موؤ�س�سات 
ح��ك��وم��ة الإم�����ارات ، وف���از ب��امل��رك��ز ال��ث��اين د. اأميمة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  م��ن  ال��ب��دري  عمر  م��ن��ور 

ال�سرتاتيجية  الإدارة  ب���ع���ن���وان:  اأط����روح����ة  ع���ن 
اللتزام  – دور  واأثرها على جودة خدمة اجلامعات 
بن  الدكتور حممد  الثالث  باملركز  وفاز   ، التنظيمي 
بعنوان:  اأطروحة  ال�سعودية عن  الراجحي من  علي 
ال�سفافية وعالقتها بالثقافة التنظيمية يف املوؤ�س�سات 
الأك���ادمي���ي���ة الأم���ن���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة م���ن وج���ه���ة نظر 

العاملني فيها: درا�سة مقارنة .
وف���ى ف��ئ��ة ال��ع��ل��وم امل��ال��ي��ة: ف����ازت ب��امل��رك��ز الأول د. 
اأطروحتها  عن  ال�سعودية  من  ال�سالح  ن��زار  عائ�سة 
التقليدي  العام  التاأمني  بني  مقارنة  درا�سة  املعنونة 
واختيار  ت�����س��ور  حتليل  /ال��ت��ك��اف��ل��ي/:  والإ���س��الم��ي 
املتحدة  واململكة  ال�سعودية  يف  امل�سلمني  امل�ستهلكني 
، وف��ازت باملركز الثاين د. داليدا حممد عادل خليل 
ال��دوي��ات��ي م��ن م�سر ع��ن اأط��روح��ت��ه��ا ب��ع��ن��وان: اأثر 
واإدارة املخاطر  ل��الأداء  املتوازن  القيا�ض  التكامل بني 
ال�سرتاتيجية على الأداء التناف�سي للبنوك- درا�سة 
امل�سرية  التجارية  البنوك  من  عينة  على  جتريبية 

من  منري  حممد  رم�سان  اأمينة  د.  الثالث  وباملركز 
مراقب  ا�ستيفاء  اأث��ر  بعنوان:  اأطروحتها  عن  م�سر 
الإف�ساح  ب�ساأن  املهني  التوكيد  ملتطلبات  احل�سابات 
التوكيد  عن غ��ازات الحتبا�ض احل��راري على ج��ودة 
وم�سداقية املعلومات املف�سح عنها - درا�سة جتريبية 
.وق����د اأو����س���ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م اجل���ائ���زة مب��ن��ح �سهادة 
تقدير لبع�ض الباحثني نظراً حل�سولهم على تقدير 
متميز من ال�سادة املحكمني وهم: د. �سعيد بن �سعد 
بن �سعيد القرين من ال�سعودية و د. ترفه عواد نهار 
الهمزاين ال�سمري من ال�سعودية و د. عبد الرحمن 
اأحمد  د.  و  فل�سطني  م��ن  ر����س���وان  �سليمان  حم��م��د 

حممد �سوقي توفيق من م�سر.
ت��ل��ق��ت ه���ذا العام100  و ك��ان��ت جل��ن��ة اجل���ائ���زة ق��د 
اأط���روح���ة دك���ت���وراه اأجن��زه��ا ب��اح��ث��ون وخ����رباء عرب 
9 دول خمتلفة منها اثنتني من دولة الإمارات  من 
11  من  13  م��ن اجل��زائ��ر و  14  م��ن الأردن و  و 
اململكة العربية ال�سعودية و 10  من العراق وواحدة 

من اليمن و/6/ من فل�سطني وواحدة من �سوريا و 
42  من م�سر لريتفع بذلك عدد اأبحاث الدكتوراه 
املر�سحة للجائزة منذ تاأ�سي�سها حتى الآن اإىل  673  
اأطروحة.ي�سار اإىل اأن اجلائزة التي تاأ�س�ست 2001 
بدعم ورعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن 
ت�سجيع  اىل  تهدف  ال�سارقة  جامعة  رئي�ض  ال�سارقة 
ممار�سات  ر���س��د  على  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  الباحثني 
جت��ارب��ه��م الإداري������ة مب��ا ي��دع��م ف��ر���ض حت��دي��د اأطر 
الدرا�سات  وت�����س��ج��ي��ع  ال��ع��رب��ي��ة  ل������الإدارة  وحم�����ددات 
امليدانية والتطبيقية املقارنة يف الإدارة العربية التي 
تتعامل مع م�سكالت بيئية واقعية كما وتعمل اجلائزة 
الحتياجات  ن��ح��و خ��دم��ة  ال���درا����س���ات  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
ال�ساملة  واملالية والتنمية  الإدارية  للتنمية  القومية 
والتطبيقية  واملالية  الإداري��ة  الدرا�سات  بجانب دعم 
وزي�����ادة ال���وع���ي ب��ه��ا م��وؤ���س�����س��ًي��ا وج��م��اه��ريًي��ا بهدف 

تعميمها وتبني نتائجها وتو�سياتها.

اأمريكية دبي ت�شت�شيف مهرجان 
ال�شرد االإبداعي الأفالم الطلبة

ال�سرد  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  الول  اأم�������ض  ب�����داأت 
الذي   « الق�سرية  الطالبية  ل��الأف��الم  الب��داع��ي 
تنظمه كلية حممد بن را�سد لالإعالم يف اجلامعة 
الأمريكية يف دبي.ي�سارك يف املهرجان 39 فيلما 
مت اختيارها من بني 300 فيلم م�سارك بح�سور 
والطلبة  واملتخ�س�سني  املهتمني  من  كبري  عدد 
واأع�ساء الهيئتني الإدارية والتدري�سية يت�سمن 
اأن�����واع م���ن الأف�����الم الروائي  امل��ه��رج��ان ث��الث��ة 

والوثائقي والكرتون.
ت�سمن حفل الفتتاح عر�ض ثالثة اأفالم الأول 
الفيلم الروائي الببغاء اإخراج دارين �سالم واأجمد 
اإخراج  عيني  ك��رت��وت  ال��ث��اين  والفيلم  الر�سيدة 
الثالث وثائقي عودة  الفيلم  اأما   .. اأحمد �سالح 
رجل اإخراج مهدي فليفل.وعقد املهرجان اليوم 
ور�سة عمل باإ�سراف روزبيه كايف ا�ستاذ الإعالم يف 
كلية حممد بن را�سد لالإعالم ح�سرها نحو 40 

املهرجان  يف  م�ساركة  عاملية  جامعات  من  طالبا 
بجانب عر�ض اأفالم روائية ووثائقية.

ويختتم املهرجان فعالياته غدا يف موقع ال�سركال 
افينيو لإعالن الأفالم الفائزة.

املهرجان  جل��ن��ة  رئي�سة  ب��ط��ر���ض  ���س��ويف  وق��ال��ت 
امل��ه��رج��ان يف اجلامعة  ي��ق��ام  ال��راب��ع��ة  اإن���ه لل�سنة 
الأفالم  اأجود  اللجنة  الأمريكية يف دبي وتختار 
لدخول املناف�سة ب�سبب م�ساركة اأفالم من اأف�سل 

اجلامعات العاملية يف جمال �سناعة الأفالم.
ال��ف��ر���س��ة لطلبة  ي��ت��ي��ح  امل��ه��رج��ان  اأن  واأ���س��اف��ت 
ب��زم��الئ��ه��م م���ن جامعات  اجل��ام��ع��ة الإح���ت���ك���اك 
ال���ع���امل وم��ت��اب��ع��ة اإن��ت��اج��ه��م ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي املميز 
اإ�سافة اإىل اأن عر�ض اأفالم متميزة يف دبي متنح 
التناف�ض لنتاج  الإم��ارات فر�سة  طلبة جامعات 
اأع�ساء  ت��ك��رمي  مت  وق���د  ع��امل��ي  مب�ستوى  اأف����الم 

جلنة التحكيم يف حفل الفتتاح.
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•• الفجرية-الفجر:

يف اإطار م�ساركتها بفعاليات �سهر القراءة اأطلقت 
الرابعة  اجلل�سة  ال��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
ال���ق���راءة يف جمال�ض  ال���رائ���د  ���س��م��ن م�����س��روع��ه��ا 
منطقة  يف  بجل�سة  ال��ف��ج��رية  اإم�����ارة  يف  الأح���ي���اء 
مبجل�ض  الفجرية  �سواحي  اإح���دى  وه��ي  احلنية 
الأمري علي بن �سامل الدهماين، �سارك فيها �سعادة 

الفجرية  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  الكعبي  ك���رم  ح��م��دان 
الهدية  اهلل  ع��ب��د  وال�����س��اع��ر  والإع������الم  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
التابع لوزارة  الثقايف  املركز  و�سلطان مليح مدير 
بالفجرية وما يزيد على  املعرفة  الثقافة وتنمية 
50 �سخ�سا من الإدارات املحلية باإمارة الفجرية 
واأعيان املنطقة واأولياء الأمور والطلبة، واختارت 
اجلل�سة مو�سوع القراءة باب للمعرفة وامل�ستقبل 
مو�سوعاً لها وذلك لتعزيز عادة القراءة من خالل 

ال�ستفادة من الرتابط املجتمعي يف الإمارات عرب 
وو�سع  بالأحياء  املنت�سرة  املجال�ض  اإىل  الو�سول 
القراءة والكتاب على قائمة برامج هذه املجال�ض، 
يف اإطار م�ساركة الوزارة باملبادرات ال�سرتاتيجية 
الوطنية للقراءة، وتر�سيخا مل�سوؤوليتها املجتمعية 

جتاه اأفراد املجتمع.
ب��داي��ة اجلل�سة  الكعبي يف  ���س��ع��ادة ح��م��دان  وث��م��ن 
الرائدة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��ب��ادرة 

اآفاقا  فتحت  ال��ت��ي  الأح��ي��اء  جمال�ض  يف  ال��ق��راءة 
اأمام الثقافة داخل هذه املجال�ض وخا�سة  جديدة 
يف امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة ع��ن امل���دن ل��ك��ي حت�سل على 
م�سيداً  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وال��ق��رائ��ي��ة  الثقافية  ال��ت��وع��ي��ة 
ب��ج��ه��ود م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك وزير 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة يف دع���م ورع���اي���ة هذه 
تكمن  القراءة  اأهمية  اأن  واأ�ساف  املهمة،  املبادرات 
اأم���ام اجلميع  ال��ذي يفتح  الأه���م  ال��ب��اب  يف كونها 
امل�ستقبل،  على  والتعرف  للمعرفة  وا�سعة  اآف��اق��ا 
اأن جمال�ض الأح��ي��اء مبا ع��رف عن دورها  م��وؤك��داً 
يف تعزيز التالحم املجتمعي ميكن اأن تكون مكاناً 
جيداً ملثل هذه الفعاليات الثقافية لتنمية الوعي 
يف  بامل�ساركة  �سعادته  عن  الكعبي  املجتمعي.وعرب 
اجلل�سة باعتبارها فر�سة للتوا�سل مع كافة فئات 
املجتمع وتبادل الأفكار وطرح املبادرات التي تركز 
على التنمية الثقافية، والتي تبداأ باحلر�ض على 
تعزيز عادة القراءة لكافة الفئات وخا�سة الأطفال 
وطالب املدار�ض، موؤكدا اأن جمال�ض الأحياء كانت 
تقوم قدميا بدور املدر�سة يف توعية اأبناء الأحياء 
الأ�سيلة،  العربية  والقيم  بالتقاليد  وتعريفهم 
وم��ب��ادرة ال��ق��راءة يف جمال�ض الأح��ي��اء تعمل على 

اإحياء هذا الدور الثقايف مرة اأخرى.
اأن  الهدية  اهلل  عبد  ال�ساعر  اأو���س��ح  جانبه  وم��ن 
اأن متر مبراحل  اأي فرد مع القراءة لبد  جتربة 
متعددة تبداأ بالتعرف على عامل الكتب، واختيار 
اإىل  ذلك  بعد  تنطلق  ثم  منها،  ميوله  ينا�سب  ما 
اآفاق اأرحب، عندما تتحول القراءة اإىل عادة يومية 

ميار�سها الإن�سان ب�سكل منتظم، موؤكداً اأن القراءة 
ليكون  �سخ�ض  اأي  اأم���ام  الطريق  متهد  واملعرفة 
اأكرث اإبداعاً وابتكاراً يف كافة مناحي احلياة ولي�ض 
على ال�سعيد الأدبي فقط، لأنها تفتح عينيه على 
الآخرين  جت��ارب  اإىل  وتر�سده  الكامنة  اإمكاناته 
قطاعات  كافة  بجهود  م�سيداً  منها،  لال�ستفادة 
الثقافة  وزارة  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ال��دول��ة  يف  الثقافة 
با�ستثمار  ���س��واء  ال�سدد،  ه��ذا  يف  املعرفة  وتنمية 
ك��اف��ة ف�ساءات  ال��ف��ك��رة يف  ل��ن�����س��ر  ال����ق����راءة  ع����ام 
يعد  الذي  القراءة  �سهر  اأو يف  الإماراتي،  املجتمع 
ال�سوء  وت��ل��ق��ى  اجل��ه��ود  ه���ذه  اإىل  ت�����س��اف  حلقة 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ع���ام ال���ق���راءة.واأ����س���اد ال��ه��دي��ة بتعاون 
جمال�ض الأحياء مع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
لتخرج هذه املبادرة اإىل النور، موؤكداً اأن احل�سور 
الكثيف الذي �سهدته جل�سة الفجرية يعدد دلياًل 
الثقافة  لتلقي  املناطق  هذه  اأه��ايل  ا�ستعداد  على 
وال�ستفادة منها، وهو اأحد عالمات جناح املبادرة، 
مطالباً بال تقت�سر الفعاليات القرائية على هذه 
اجلل�سة واإمنا با�ستمرارها لرت�سيخ القيم املعرفية 

نفو�ض كافة فئات املجتمع.
ومن جهته نبه �سلطان املليح مدير مركز الفجرية 
ب��ه جمل�ض  ال���ذي ق��ام  ال���دور الكبري  ال��ث��ق��ايف اإىل 
الأمري على بن �سامل الدهماين مع وزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة لالإعداد لهذه اجلل�سة حتى تخرج 
كافة  باهتمام  م�سيداً  ب��ه��ا،  تليق  ال��ت��ي  بال�سورة 
راأ�سها  وع��ل��ى  اجلل�سة  بح�سور  املحلية  اجل��ه��ات 
م�ساركة  لأن  والإع����الم،  للثقافة  الفجرية  هيئة 

ك��اف��ة اجل��ه��ات ك��ان ل��ه اأث���ر كبري يف جن��اح مبادرة 
اأهدافها،  بتحقيق  الأح��ي��اء  جمال�ض  يف  ال��ق��راءة 
يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  فعاليات  �سمن 
الوطنية  لال�سرتاتيجية  وتنفيذا  ال��ق��راءة  �سهر 

للقراءة.
الثقافة  وزارة  م��رك��ز  اأن  مليح  �سلطان  واأو����س���ح 
ال����ق����راءة ع�سرات  ���س��ه��ر  ب��ال��ف��ج��رية ق����دم خ����الل 
املدار�ض،  وط��الب  لالأطفال  القرائية  الفعاليات 
الكتاب  يكون  اأن  على  تركز  عمل  ور���ض  نظم  كما 
لل�سغار،  دائ���م���اً  ���س��دي��ق��اً  والل���ك���رتوين  امل��ط��ب��وع 
موؤكداً اأن املركز ي�سجع الأطفال على ح�سور هذه 
الفعاليات عن طريق الهدايا وامل�سابقات والفقرات 

الرتفيهية.
اأن  �سلطان  اأك���د  بالفجرية  احلنية  جمل�ض  وع��ن 
الكتب  ع�سرات  �سيقدم  بالفجرية  الثقايف  امل��رك��ز 
من اأجل وجود مكتبة دائمة باملجل�ض لأبناء احلي 
حتتوي �ستى جمالت املعرفة لت�سجيع اأبناء احلي 
على القراءة، موؤكداً اأن جمرد تنظيم هذه اجلل�سة 
يلفت الأنظار اإىل اأبناء هذه املناطق، جلذب مزيد 
من الهتمام اإىل اأبنائها �سواء على امل�ستوى الثقايف 
نظمت  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأن  م���وؤك���داً  امل��ج��ت��م��ع��ي،  او 
موؤخراً معر�ساً خريياً للكتاب باملركز حيث قدمت 
2000 كتاب للجمهور باأ�سعار  ال��وزارة اكرث من 
رمزية للغاية مل�ساعدة اجلميع على تاأ�سي�ض مكتبة 
�سخ�سية تكون نواة ملزيد من الكتب والإ�سدارات 
ال�سهر وعلى  ه��ذا  للقراءة خ��الل  اإط��ار دعمها  يف 

مدار العام. 



اآينت عامر تراهن على )يا تهدي يا تعدي(
جمموعة  موؤخرا  امل�سرية  العر�ض  دور  ا�ستقبلت 
م���ن الأف������الم اجل���دي���دة ي���راه���ن ���س��ان��ع��وه��ا على 
ميزانيات  ذات  وك��ل��ه��ا  ج��ي��دة،  اإي�����رادات  حتقيقها 
حم����دودة ل ت��ت��ج��اوز امل��ل��ي��وين ج��ن��ي��ه. اأب����رز هذه 
ك��رمي وحممد  لنيللي  راج���ل(  )ب�سرتي  الأع��م��ال 
اأ�سبوع  يف  كوميدي حّقق  رومان�سي  وه��و  مم��دوح، 
عر�سه الأول نحو مليون ون�سف مليون جنيهفي 
�سباك التذاكر، ما ُيعترب رقماً جيداً ي�سمن بقاء 
الفيلم يف ال�سالت لالأ�سابيع املقبلة، خ�سو�ساً اأنه 

مل ُيطرح يف ن�سخ كثرية.
ك��ذل��ك ع���اد امل��ن��ت��ج ح�سني ال��ق��ال ب��ع��د غ��ي��اب نحو 
ذلك  ال�سينمائي،  الإنتاج  �سوق  عن  �سنوات   10
من خالل )يوم من الأي��ام( الذي يتوىّل بطولته 
ك��ل م��ن حم��م��ود ح��م��ي��دة، وه��ب��ة جم����دي، ورام���ز 
اأيام قليلة وهو رومان�سي  اأمري. طرح الفيلم قبل 
قدرتهم  وع��دم  ال�سبان  م�سكلة  يناق�ض  اجتماعي 
الأهل عند تقّدمهم لالرتباط  تلبية طلبات  على 

بالفتيات.

الفيلم الذي ُيعترب البطولة الأوىل لهبة جمدي 
يف ال�سينما كان يفرت�ض اأن يقوم ببطولته الفنان 
الراحل نور ال�سريف، لذا اأهداه ال�سانعون اإليه يف 

بداية ال�سريط ال�سينمائي.
وتناف�ض اآينت عامر من خالل جتربتها الأوىل يف 
حيث  تعدي(  يا  تهدي  )ي��ا  ال�سينمائية  البطولة 
و���س��ل��وى خطاب،  �ساهني  م��ن حممد  ك��ل  ي�����س��ارك 
اإج��ازة ن�سف  تاأّجل من مو�سم  ال��ذي  الفيلم  وه��و 
اإيرادات  اأم��اًل يف حتقيق  الراهن  املو�سم  اإىل  العام 

مهمة يف �سباك التذاكر.
وكانت الفنانة اآينت عامر كثفت الرتويج مل�سروعها 
ال����ذي ا�ستقبلته  ت��ع��دي(  ي��ا  ت��ه��دي  اجل��دي��د )ي���ا 
اأم��اك��ن ح�سورها  ب��الإع��الن عن  اأخ���رياً،  ال�سالت 
يف ال�سالت مل�ساهدة الفيلم مع اجلمهور، فيما مل 

ترتبط باأية اأعمال اأخرى.
الفيلم الذي ُيعترب البطولة الأوىل لها يف ال�سينما 
مل يحقق اإيرادات كبرية يف اأ�سبوعه الأول، علماً اأن 

ال�سركة املنتجة اأطلقت دعاية وا�سعة خا�سة به.

)بال�س تبو�شني( نهاية العام
ينتهي املخرج اأحمد عامر من فيلمه اجلديد )بال�ض تبو�سني( قريباً، علماً 
تعرّث يف مراحله  ولكنه  كانت �سّورته قبل نحو عامني  رئي�ض  يا�سمني  اأن 

النهائية.
الفيلم،  يف  عامر  عليها  يعتمد  اأر�سيفية  م��ادة  وج��ود  الفيلم  ت��اأّخ��ر  �سبب 
بها  اخلا�سة  الفكرية  امللكية  حقوق  ت�سوية  من  النتهاء  على  اأو�سك  وهو 

ل�ستخدامها، على اأن ُيطرح الفيلم يف ال�سالت قبل نهاية العام اجلاري.

ال�شبكي ومي عز الدين
عاد املنتج حممد ال�سبكي اإىل مفاو�سة مي عز الدين للقيام ببطولة فيلم 
�سينمائي من اإنتاجه، ذلك بعد خروجها من ال�سباق الرم�ساين واعتذارها 

عن فكرتني كان عر�سهما عليها خالل الفرتة املا�سية.
رومان�سي  فيلم  لتقدمي  منها  توقيع  على  احل�����س��ول  يف  ي��رغ��ب  ال�سبكي 
كوميدي يعر�ض خالل مو�سم عيد الأ�سحى املقبل، بينما مل حت�سم الفنانة 

امل�سرية موقفها النهائي حتى الن.

فــن عــربـــي
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راجل(؟ )ب�سرتي  يف  م�ساركتك  جاءت  • كيف 
- عر�سه علّي كل من املخرج حممد علي واملنتجة دينا حرب، وعندما 

بالفكرة  اأُع���ج���ب���ت  ال�����س��ي��ن��اري��و  ق�����راأت 
وج���راأت���ه���ا ف��واف��ق��ت ف�����وراً، لأين 

ع���ن اجلديد  اأب���ح���ث  دائ����م����اً 
به  اأظ��ه��ر  ال��ذي  واملختلف 

اإىل اجلمهور، خ�سو�ساً 
بحاجة  ك���ن���ت  اأن����ن����ي 

دور  ت�����ق�����دمي  اإىل 
خمتلف عن كل ما 

اأخرياً،  ج�سدته 
ل��������ذا ����س���ع���دت 

بالفيلم خ�سو�ساً اأنه يعيدين اإىل الكوميديا.

خماطرة؟ يعد  هل  بدايتها،  يف  اإنتاج  �سركة  مع  • العمل 
ال�سينما  �سناعة  اإىل  جديدة  اإن��ت��اج  �سركة  اإ�سافة  العك�ض.  على   -
اأمر جيد علينا م�ساندته، واإعجابي بفكرة الفيلم وفريق العمل 
جعلني اأ�سارك يف اإنتاجه باأجري الذي تنازلت عنه اإمياناً مني 
باأهمية تقدمي �سينما خمتلفة ودعم م�سروع فني جيد من 
خالل �سركة اإنتاج جديدة. باخت�سار، ما يعنيني هو تقدمي 

عمل جيد بغ�ض النظر عن اأ�سماء من اأعمل معهم.

ما  �سابقة.  اأعمااًل  ي�سبه  باأنه  الفيلم  اتهم   •
ردك؟

- هذا كالم عار من ال�سحة. يتناول الفيلم العالقة 
كوميدي،  رومان�سي  اإط��ار  يف  وامل���راآة  الرجل  بني 
بل  امل�����س��ري��ة  ال�سينما  يف  حت�����س��ر  )ث��ي��م��ة(  وه���ي 
وال��ع��امل��ي��ة ك���ث���رياً، ول���ن ت��ت��وق��ف الأف������الم عن 
الأعمال  ه��ذه  اأن  ذل��ك  يعني  ل  ت��ن��اول��ه��ا. 
ما  ك��ل  بع�ساً.  بع�سها  م��ن  نقلت  ك��اف��ة 
اأن��ن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن عالقات  يف الأم����ر 
بيننا ومن  اجتماعية حدثت وحتدث 
فيما  ال��ف��ك��رة،  تت�سابه  اأن  الطبيعي 
التناول  وطريقة  التفا�سيل  تختلف 

متاماً.

مع  ال��رق��اب��ة  تعاملت  كيف   •
الفيلم؟

اأي  ح���ذف  دون  م��ن  الفيلم  اأج����ازت   -
 +16 ت�سنيفه  م��ع  جملة  اأو  م�سهد 
والت�سنيف  اجل��ري��ئ��ة،  فكرته  ب�سبب 
اأم���ر متبع يف ال��ع��امل ك��ل��ه. ك��ذل��ك مل 
تبد اأية مالحظة حوله، بل اأ�سادت به لأنه 
ل يحتوي على اأي لفظ اأو م�سهد خارج رغم 
فكرته املختلفة، اإذ كنا حري�سني على تقدمي 

عمل فني منا�سب للجمهور كله.

عن  الن�سائية  البطولة  غابت  • ملاذا 
ال�سينما؟

الذي  الن�ض  غ��ي��اب  �سبب:  م��ن  لأك���رث   -
يقوم على بطلة ولي�ض بطل رجل، ابتعاد 
���س��رك��ات الإن��ت��اج ع��ن ه��ذه )املخاطرة( 
خوفاً من عدم حتقيق اإيرادات، ف�ساًل 
عن اأن ال�سينما كانت تعاين منذ فرتة 
اأزمة اإنتاجية فكرُث فيها اللعب على 
الأفكار  عنها  غابت  فيما  امل�سمون 
اجل���دي���دة. ول��ك��ن ب��ع��د ع����ودة هذه 
اجليدة  ح��ال��ت��ه��ا  اإىل  ال�����س��ن��اع��ة 
وع����ب����ور الأزم��������ة ب�������داأت الأف����ك����ار 
املختلفة تظهر، وعندما حتم�ست 
�سركة اإنتاج لتقدمي عمل لفنانة 
امل�سروع  ال��ن�����ض وظ��ه��ر  وج���دت 

اإىل النور.

حممد  الفنان  ي��ت��وىل   •
ب��ط��ول��ة  اأول  مم������دوح 
الفيلم،  يف  له  �سينمائية 
ه���ل ه���ي خم���اط���رة يف 

راأيك؟
ذلك؟  يف  املخاطرة  اأي��ن   -

حممد ممدوح ممثل جيد ج��داً، وله ح�سور وم�ساحة كبرية لدى 
اجلمهور وحقق جناحاً وا�سعاً يف الدراما التلفزيونية العام املا�سي، 
كما  ال�سينما  يف  ك��ام��ل��ة  فر�سته  ع��ل��ى  يح�سل  اأن  الطبيعي  وم���ن 
ولي�ض  املطلقة  بالبطولة  جدير  اأنه  واأعتقد  عليها.  وح�سلنا  �سبق 
رد  خالل  من  فعاًل  ذلك  حّقق  وهو  فح�سب،  ال�سينمائية  البطولة 

فعل اجلمهور على �سخ�سية )بهجت( التي قّدمها.

وا�ستقبال  االإي���رادات  �سباق  يف  للفيلم  تتوقعني  م��اذا   •
اجلمهور له؟

العمل جيد  نتوقعهما.  نتمنى حدوثهما ول  والإي���رادات  النجاح   -
الدعاية  طريقة  حتى  الفكرة  من  بداية  النجاح،  مقومات  ويحمل 
املبتكرة واملخرج املتميز، ورد فعل اجلمهور الالفت على الفيلم يف 
ذلك  مل�ست  وقد  جيداً،  �سُيحقق جناحاً  اأن��ه  يوؤكد  اأي��ام عر�سه،  اأول 

بنف�سي.

مليئة  اأدوارك  ب��اأن  لك  اجلمهور  اتهام  يزعجك  هل   •
باحلزن؟

- اإطالقاً، هذا دليل على جناحي يف تقدمي هذه الأدوار. بعيداً عن 
هذا التهام، دفعني تكرار جت�سيدي ال�سخ�سيات احلزينة يف اأعمال 
عدة اإىل البحث عن اأدوار خمتلفة واللجوء اإىل الكوميديا يف الفيلم 
الأخري ويف الدراما التلفزيونية اأي�ساً، وهكذا ل ميل اجلمهور من 

ظهوري.

الكوميديا اإىل  • اأميل 
اأدواره��ا املقبلة تقول نيللي ك��رمي: )اأبحث دائماً عن عمل  - حول 
هّمه  بال م�سمون  فني  م�سروع  ولي�ض جمرد  وفكرة،  قيمة  يحمل 
النجاح التجاري فح�سب، وهو ما يظهر من خالل اأعمايل )واحد 
�سفر، 678، ا�ستباك، الفيل الأزرق( وغريها. اأختار الأفالم التي 

اأ�سدقها واأ�سعر بها كي اأ�ستطيع تقدميها للجمهور(.
اإىل الكوميديا وقررت تقدميها يف الفرتة  اأميل  تتابع: )�سخ�سياً، 
اجلمهور  اإىل  ُي�سيف  ال��ذي  املختلف  عن  اأبحث  وعموماً،  املقبلة. 

�سيئاً جديداً وُي�سيف اإىل م�سواري الفني اأي�ساً(.

جتربة  يف  ال�سينما  اإىل  كرمي  نيللي  تعود  التلفزيونية،  الدراما  يف  عدة  جناحات  بعد 
فنية جديدة وخمتلفة اآثارت جداًل وا�سعًا مع بدء التح�سري لها والدعاية، ثم عر�سها. 
فيلم )ب�سرتي راجل( اأحدث اأعمال الفنانة امل�سرية، عن كوالي�سه و�سبب موافقتها عليه 

وق�سايا فنية عدة كان معها هذا احلوار.

اأختار االأفالم التي اأ�سدقها واأ�سعر بها

عمل  عن  دائمًا  اأبحث  كرمي:  نيللي 
يحمل قيمة وفكرة
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اأهم ُطرق عالج اآالم االأذن 
امل�شاحبة لزكام االأطفال

 قال طبيب الأطفال الأملاين هريمان جوزيف كال ‘‘اإن الأطفال امل�سابني 
اأن��ه يف حال  ب��الأذن مو�سحاً،  اآلم  الأحيان من  ي�ستكون يف بع�ض  بالزكام، 

ان�سداد الأنف ي�سغط املخاط على طبلة الأذن م�سبباً ال�سعور بالأمل.
اأن��ف مزيلة  نقاط  بوا�سطة  الآلم  ه��ذه  اأن��ه ميكن مواجهة  ك��ال،  واأ���س��اف 
للتورم، اأو و�سع كي�ض من الب�سل على الأذن، ويف حال ارتفاع درجة حرارة 

اجل�سم، ميكن اللجوء اإىل الأقماع اخلاف�سة للحرارة واملُ�سّكنة لالأمل.
39 درج���ة، فينبغي حينئذ  ع��ن  ارتفعت درج��ة احل���رارة  اإذا  اأن��ه  واأو���س��ح، 
الأذن  بالتهاب  الإ���س��اب��ة  اإىل  حينئذ  ت�سري  ق��د  لأن��ه��ا  الطبيب،  ا�ست�سارة 

الو�سطى، والذي يجب عالجه دوائياً.

الل�شان حروق  لتخفيف  ن�شائح   5
�سرب  اأو  ت��ن��اول  ب�سبب  حت��دث  التي  الل�سان  ح��روق  اإىل  البع�ض  يتعر�ض 
�سيء �ساخن، الأمر الذي قد ي�سبب اأمل واحمرار على �سطح الل�سان وتورم 

وظهور البثور.
وقدم موقع Top 10 Remedies بع�ض الن�سائح التي ت�ساعد على 

التخل�ض وتخفيف اأمل هذه احلروق ومنها:

يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  الأطباء  ين�سح  الفم:  طريق  عن  التنف�ض   1-
البارد  ال��ه��واء  ت��دف��ق  لأن  ال��ف��م  ط��ري��ق  ع��ن  بالتنف�ض  الل�سان  ح���روق  م��ن 

ي�ساعد على تخفيف اأمل احلروق.

الباردة  امل�سروبات  تناول  اإن  الأط��ب��اء:  يقول  ب��ارد:  م�سروب  تناول   2-
الآم  ي�ساعد على تخفيف  ال��ذي  الأم��ر  الل�سان  ي�ساعد على خف�ض ح��رارة 

احلرق ب�سكل كبري.
كما اأن هذه امل�سروبات ت�ساعد على تخفيف اللتهاب ومنع تلف الأن�سجة، 

كما اأنها ت�ساعد على رطوبة الفم التي حتد من عدوى البكرتيا ال�سارة.

الل�سان  اأف�سل عالجات حروق  الع�سل من  اإن  الأطباء:  الع�سل: يقول   3-
اإ�سابة  م��ن  البكترييا  متنع  ال��ت��ي  ال��ت��ه��اب��ات  م�����س��ادات  على  يحتوى  لأن���ه 

اجللد التالف، كما اأن الع�سل يقلل من التورم والأمل.
فين�سح الأطباء -مبجرد احرتاق الل�سان- بتناول معلقة ع�سل وتركها قبل 

بلعها اأطول وقت ممكن على الل�سان.

لذلك  الل�سان  التهاب  اآلم  تخفيف  على  ي�ساعد  الزبادي  ال��زب��ادي:   4-
ين�سح الأطباء -مبجرد احرتاق الل�سان- بتناول كوب من الزبادي.

-5 زيت ال�سبار: زيت ال�سبار اأقوى العالجات الطبيعية الفعالة خلاليا 
الل�سان التالفة فهو ي�ساعد على تقليل الأمل واللتهاب.

اأن  اأ�سم فاإنه بال�سرورة البد  اأن من يولد  • من املعروف 
يكون اأخر�ض فلماذا ؟

الأ�سوات  على  للتعرف  اأول  ي�سمع  اأن  الإن�سان لبد  يتكلم  لكي  لأن��ه   
وفهمها ثم يرددها بعد ذلك .

• املاء الذي حتتوي على كميات كبرية من ايونات الكال�سيوم 
ايونات  الن  ال�سابون  م��ع  رغ���وة  ي��ك��ون  ال  املغني�سيوم  او 
ال�سوديوم  اي��ون��ات  حم��ل  حت��ل  املغني�سيوم  او  الكال�سيوم 

املوجودة يف ال�سابون فتجعله �سعب الذوبان يف املاء ؟
املاء الع�سر

ال�سائع؟ البحر  بحرية  تقع  • اين 
امريكا

• االرز الذهبي وهو املعدل وراثيا لتعوي�ض نق�ض فيتامني 
اأ بداأ انتاجه الول مرة يف عام 2000م وذلك يف؟

�سوي�سرا

غدد  عدة  اجل�سم  يف  اأن  ومعلوم  البنكريا�ض،  غدة  هي  الأن�سولني  مادة  تفرز  التي  الغدة  اأن  تعلم  هل   •
النمو  معدل  مثاًل:  ع��دة  وظائف  منها  ولكل  الكظرية.  والغدة  الدرقية،  والغدة  النخامية،  الغدة  اأهمها: 

واحلجم النهائي للج�سم وتوزيع ال�سعر والوزن الإجمايل وغريها... 
يظن  كما  اللم�ض  حا�سة  ولي�ست  ال�سمع،  حا�سة  هي  موته  قبل  الإن�سان  يفقد  حا�سة  اآخر  اأن  تعلم  • هل 

العديد. 
O، Ab، B، A والف�سيلة الوحيدة من  اأربعة:  اأن عدد ف�سائل الدم يف اجلن�ض الب�سري هي  • هل تعلم 

 .Ab هوؤلء الأربعة التي تقبل الدم من اأي ف�سيلة اأخرى هي ف�سيلة
الإن�سان  واأن  32 عظمة،  القدم هو  �سبع فقرات، وان عدد عظام  الإن�سان حتتوي على  اأن رقبة  • هل تعلم 

عندما ي�سحك يحرك 16 ع�سلة. 
اأي  مييز  ل  فهو  الل�سان  و�سط  فاأما  ذوقية،  حليمة   12000 على  يحتوي  الإن�سان  ل�سان  اأن  تعلم  • هل 

مذاق. واأما جانبي الل�سان فيميزان الطعم احلام�ض، واأما اآخر الل�سان فيميز الطعم املر. 
دم.  ليرت   6 على  يحتوي  الإن�سان  ج�سم  اأن  تعلم  • هل 

العجوز والل�ص 

هند نا�رش ال�رشيفي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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�شمة را�شد ال�شام�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اآلء عبدالرحمن بان�شري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

جمانة خليل العربي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فوائد )الب�سل( 
يعترب الب�سل من اخل�سراوات املفيدة 
يحتوي  حيث  الإن�����س��ان  ل�سحة  ج��دا 
الفيتامينات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ع��ل��ى 
ال��ت��ي تعمل على  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل���ع���ادن 
من  واحلماية  املناعي  اجلهاز  تقوية 
اأمرا�ض عديدة ت�سر ال�سحة العامة 
لالإن�سان،  لذا يعر�ض الدكتور اأ�سامة 
ح�سني، ا�ست�ساري الطب البديل اأهم 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال�سحية  ال��ف��وائ��د 

الب�سل حلماية الإن�سان من الأمرا�ض.
احلل  مبثابة  يعترب  يومي  ب�سكل  الب�سل  تناول  اإن  حديثة  درا�سة  واأثبتت 
ت��ه��دد �سحة وحياة  ع��دي��دة  اأم���را����ض  م��ن  وال��وق��اي��ة  للتخل�ض  ال�����س��ح��ري 
الإن�سان مثل اأمرا�ض القلب والكولي�سرتول حيث يعمل الب�سل على تقليل 
م�ستويات الكولي�سرتول ال�سار مع حتفيز اإنتاج الكولي�سرتول النافع كما 
كمية  على  احتوائه  بف�سل  وذل��ك  اجل�سم،  مناعة  على  تقوية  اأي�سا  يعمل 

كبرية من فيتامني “�سي” وتن�سيط الدورة الدموية.
الأورام  م��ن  اجل�سم  حتمي  التي  الأطعمة  اأف�سل  م��ن  الب�سل  يعترب  كما 
ال�سرطانية وبالتحديد �سرطان القولون، وذلك بف�سل احتوائه على كمية 

كبرية من م�سادات الأك�سدة.
كما ي�ساعد الب�سل على حماية الأ�سنان من الت�سو�ض، وذلك بالق�ساء على 

البكترييا التي ت�سبب الت�سو�ض و�سعف الأ�سنان.

حذر خرباء يف ال�سحة، من اأن الأرز يتحول 
اإىل �سّم اإن مل ُيطَه بطريقة �سليمة، وقد 
جمة  ملخاطر  امل�ستهلكني  �سحة  يعر�ض 
ت�سل اإىل حد الإ�سابة مبر�ض ال�سرطان.

وي��ن�����س��ح ال��ب��اح��ث��ون ب��اإ���س��اف��ة ق���در كبري 
نقعه  اأو  طهيه،  ل��دى  الأرز  اإىل  امل���اء  م��ن 
املكون  من  تخلي�سه  بغر�ض  كامال،  ليال 
�سحيفة  بح�سب  ال�سام"،  "الزرنيخي 

"تليجراف" الربيطانية.
الإكثار من  الباحثون على �سرورة  و�سدد 
ا على تفادي مواد كيماوية قد  املاء، حر�سً
تظل عالقة يف الأرز جراء زراعته يف اأر�ض 

ا�ستخدمت بها مكونات �سناعية ومبيدات 
�سامة.

واح����ت����ار ال���ب���اح���ث���ون، ع��ل��ى م����دى اأع�����وام 
طويلة، يف معرفة ما اإذا كان م�ستوى املادة 
ول  اآم��ًن��ا،  الأرز  حبوب  يف  "الزرنيخية" 

ينذر من يتناولونه مبتاعب �سحية.
ا �سديد  ا �سامًّ ويعد الزرنيخ مكوًنا كيماويًّ
له،  املزمن  التعر�ض  �ساأن  اخلطورة، ومن 
وال�سكري  القلب  اأم��را���ض  اإىل  ي���وؤدي  اأن 

وال�سرطان.
واأجرى الباحث يف جامعة كوين ببلفا�ست، 
اآن����دي م��ي��ه��ارج، جت��رب��ة ع��ل��ى ث���الث طرق 

اأماًنا تلك  اأكرثها  اأن  لطهي الأرز، فوجد 
اإذ  امل���اء؛  يف  كاملة  ليلة  بنقعه  تقوم  التي 
ترتاجع  فيه  ال�سام  املكون  ن�سبة  اأن  وج��د 

ب�80 يف املئة.
وين�سح اخلرباء بتنظيف الأرز جيًدا، ثم 
يف  طهيه  قبل  ك��ام��ل��ة،  ليلة  امل���اء  يف  نقعه 
من  مرتفع  من�سوب  داخ���ل  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 

املاء مع قليل من امللح.
حتت  الأرز  ط���ه���ي  ي���ت���م  اأن  وُي���ف�������س���ل 
 10 ب��ني  ت���رتاوح  مل��دة  ح���رارة منخف�سة، 
و15 دق��ي��ق��ة، م��ع ع���دم ن���زع ال��غ��ط��اء عن 

الطنجرة.

اإن مت طهيه بطريقة خاطئة.. االأرز يتحول اإىل �شّم

ممثلة بوليوود الهندية �سونايل بندر خالل ح�سورها الفعالية الرتويجية  Chivas 18 Alchemy يف مومباي. )ا ف ب(

دخل ل�ض احد البيوت وت�سلل حتى و�سل اإىل غرفة للنوم كبرية ترقد فيها امراأة عجوز، وعندما هم بفتح 
اخلزانة اح�ست به ففتحت عيناها وفزعت، لكنه ا�سرع وقال لها: ل ت�سرخي وال قتلتك.

 فقالت ب�سوت ه��اديء: لن ا�سرخ يا ولدي لن ا�سرخ .. ولكن دعني اقول لك لن جتد هنا ما ي�سرك فال 
املك مال يا ولدي ول املك ذهبا ول ما ي�ستحق ان يباع ب�سعر كبري فارحل واتركني يف �سالم، بارك اهلل 

يف والديك.
 فقال لها: ل والدي يل ماتا فا�سرتيحي من الدعاء.

 ولكن املراأة اكملت الكالم ب�سجاعة وقالت: اه انت م�سكني انت يتيم، انا اي�سا ل اهل يل، مات زوجي قبل 
ان ياأتيني اطفال، ومات وال��دي تباعا، فع�ست وحيدة يف هذا البيت، ل عائل يل ،ولكن اهل اخلري ياأتوين 
اآكل  اليوم.. ثم بكت واخ��ذت تولول وتقول: اعي�ض وح��دي،  ببع�ض الطعام، لكنهم يرتكوين وحدي طوال 
وحدي، اجل�ض وحدي انام وحدي، ل احد يح�ض بي ل اأهل .. ول زوج ول اولد ..كنت امتنى ان يكون لدي 
ثالثة اأولد فا�سمي الول �سعيد والثاين �سخر والثالث حارث واق�سي معهم يومي كله، ولو ت�ساجروا اكون 
�سعيدة باأ�سواتهم حويل، لكني ل اتركهم هكذا بل �ساأ�سرخ عليهم لأ�سكتهم كفى كفى يا اولد، يا �سخر يا 
�سعيد يا حارث، اآه كفى كفى .. وعال �سوتها لي�سل اإىل جريانها حارث و�سخر و�سعيد، فهبوا مذعورين اإىل 
غرفتها ليجدوا الل�ض وقد وقف يف و�سط الغرفة يوا�سيها، لكن عندما دخلوا وقالوا �سمعناك تنادين فهم ما 

ق�سدته، وقال لها: ايتها اللئيمة ليتك ما ع�ستي ول راأيتي �سعيد ول�سخر ول حارث.


