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يوميًا تقلل التوتر التاأمل  من  دقائق   10

ع�شر  مل��دة  الت�أمل  مت���ري��ن  مم�ر�شة  اأن  حديثة  كندية  درا���ش��ة  ذك��رت 
دق�ئق يومي� حتد من م�ش�عر القلق والتوتر، وت�ش�عد على الرتكيز 
دق�ئق  ع�شر  مل��دة  الت�أمل  مت�رين  اأن  الب�حثون  ووج��د  اأف�شل.  ب�شكل 
املخ�وف  من  االنتب�ه  حتويل  على  �شخ�ش�   82 �ش�عدت  يومي�  فقط 
الداخلية التي حتيط بهم اإىل الع�مل اخل�رجي، ومكنتهم من الرتكيز 

ب�شكل اأف�شل يف االأعم�ل التي ينجزونه�.
واأجرى الدرا�شة ب�حثون يف ج�معة واترلو يف كندا ب�لتع�ون مع علم�ء 
ت�أثري  البحث  فريق  ودر����س  االأم��ريك��ي��ة،  ه���رف���رد  ج�معة  م��ن  نف�س 
مت�رين الت�أمل على امل�ش�ركني الذين يع�نون من زي�دة م�ش�عر القلق، 

والتفكري املتكرر وت�شتت االنتب�ه.
واأثبتت الدرا�شة التي ن�شرت نت�ئجه� يف دورية الوعي واالإدراك العلمية 
للأ�شخ��س  وق�ئية  اآث���ر  له  تكون  قد  الت�أمل  على  العقل  تدريب  اأن 

الذي تنت�بهم م�ش�عر القلق وت�شتت االنتب�ه ب�شكل متكرر.
وك�نت درا�ش�ت �ش�بقة اأثبتت اأن مم�ر�شة الت�أمل ملدة 25 دقيقة يومي� 
الكورتيزول  هرمون  م�شتوي�ت  تقلل  متت�لية  اأي���م  ثلثة  م��دار  على 
املعروف ب��شم هرمون االإجه�د، وتزيل التوتر وال�شغط النف�شي، كم� 
اأنه� تقلل �شيخوخة الدم�غ التي ت�شيب الب�شر مع التقدم يف العمر، 
مم� يوؤثر على وظ�ئف اجله�ز الع�شبي امل�شوؤول عن مع�جلة املعلوم�ت. 
العقل ل�شيء  ال�شخ�س بخلق �شورة يف  الت�أمل عندم� يقوم  ويتحقق 
معني، ثم الرتكيز عليه ب�شكل كلي ميكنه من عدم روؤية اأي �شيء من 
حوله �شوى هذه ال�شورة التي ر�شمه� يف عقله.  ويعد التنف�س مهم� 
اأن تبداأ يف  و�شروري� يف عملية الت�أمل، ويتم بعمق وه��دوء، ومبجرد 

الت�أمل �شيجد املت�أمل اأن عملية التنف�س تتم ب�نتظ�م.

م�صن يكت�صف عالجا الآالم املفا�صل
ب�إمك�نه  اأن  ع���م���ً،   71 الب�لغ  ك���زان������س  بيبي  الكوبي  ال��ف��لح  يقول 
م�شرًيا  عقرب،  لدغة  خ��لل  من  املف��شل  الته�ب  اآالم  من  التخل�س 
اأن �شم العقرب يحتوي على خ�ش�ئ�س م�ش�دة لللته�ب�ت تقلل  اإىل 
االأمل. وُيبقي بيبي حوايل 4 عق�رب ب�لقرب من منزله حتى ي�شمن 
التعر�س للدغ عندم� تبداأ نوبة الته�ب املف��شل يف العودة، والتي ع�دة 

م� تكون مرة يف ال�شهر.
ك�نوا  واإذا  االإط�������لق،  ع��ل��ى  ت���وؤذي���ن���ي  ال  ال��ل��دغ��ة  ك����زان��������س:  وق�����ل 
اأمراً  ذل��ك  يكون  اأن  ميكن  كوب�،  يف  لل�شرط�ن  كعلج  ي�شتخدمونه� 
عندم�  ت��ل��ك،  العقرب  م�ش�ألة  ب���داأت  ���ش��ن��وات،   8 ح���وايل  فمنذ  ج��ي��داً 
بداأت عظ�مي توؤملني، ب�شبب الته�ب املف��شل، وب�لفعل �ش�عدتني على 

ال�شعور ب�لراحة.
اأو  اأ�شن�ين  تنظيف  عن  اأعجز  اأ�شبحت  حتى  ح�لتي  :�ش�ءت  واأو���ش��ح 
مت�شيط �شعري. عنده� ح�شلت على عقرب و�شغطت عليه، فلدغني 

مرتني، واأ�شبحت ذراعي على م� يرام .
ع�ئلة  من  اأن��ه  مب�  كعلج،  النحل  لدغ�ت  ا�شتخدم  ك���ن  ذل��ك،  وقبل 

نح�لني، لكنه �شرع�ن م� اأ�شبح ي�شتخدم هوام اأكرب.
ورغم اأنه� قد تبدو و�شيلة غري تقليدية لعلج هذه احل�لة، اإال اأن �شم 
العقرب ُي�شتخدم ك�أحد مكون�ت الدواء الكوبي وهو العن�شر الرئي�س 

يف فيداتوك�س لتخفيف اآالم واأعرا�س ال�شرط�ن.

اآي�س كرمي اأ�صود اللون 
اأث�ر اأول اآي�س كرمي من نوعه جداً على مواقع التوا�شل االجتم�عي، 

بعد طرح مثلج�ت �شوداء اللون م�شنوعة من جوز الهند مع الفحم.
الفريد  ك��رمي  االآي�����س  اأجنلو�س  لو�س  يف  داميج  ليتيل  متجر  وط��رح 
امل�ألوف، حيث مت ت�شنيعه  الغريب ومظهره غري  نوعه، بطعمه  من 
من بق�ي� متفحمة من غلف جوز الهند، مع رق�ئق من جوز الهند 

وحليب جوز الهند، بح�شب موقع �شكوت م�ن.
ق��ب��ل م�شتخدمي موقع  ك��ب��ري م��ن  ب���ه��ت��م���م  ك���رمي  االآي�������س  وح��ظ��ي 
رغبتهم  ع��ن  الكثريون  ع��رب  حيث  ان�شتغرام،  االجتم�عي  التوا�شل 
مع  ال�شوكوالتة  من  مزيج  ب�أنه  طعمه  تذوقه  من  وو�شف  بتذوقه، 
بنكه�ت  يتوفر  كم�  داك���ن،  اأ���ش��ود  بلون  ك��رمي  االآي�����س  وي���أت��ي  الفحم. 
اأخرى مع اإ�ش�فة طبقة ملونة، وت�شف ال�شركة امل�شنعة عرب موقعه� 

االإلكرتوين هذه املثلج�ت ب�أنه� ال تق�وم.
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ن�صف الر�صع يفتقرون للر�صاعة الطبيعية 
املتحدة  الوالي�ت  الر�شع يف  اأكرث من ن�شف  اأن  اإىل  اأ�ش�رت درا�شة جديدة 
ال يح�شلون على ر�ش�عة طبيعية على االإطلق بينم� ال يتن�ول كثري من 
من  الرغم  على  وذل��ك  واخل�شر  الف�كهة  من  يكفي  م�  ال�شغ�ر  االأط��ف���ل 

حت�شن طراأ موؤخرا على اأ�شلوب االأمريكيني يف تغذية اأطف�لهم.
ويتغذى نحو اثنني من بني كل خم�شة ر�شع على حليب االأم الذي يو�شي 
به االأطب�ء من اأجل �شحة االأمه�ت واالأطف�ل على حد �شواء. ومل يطراأ اأي 
تغيري على االإح�ش�ءات خلل فرتة الدرا�شة التي امتدت من 2005 اإىل 

.2012
لكن مزيدا من االأمه�ت توقفن عن اإطع�م اأوالدهن اأغذية �شلبة قبل �شن 
�شتة اأ�شهر يف تطور يحظى برتحيب االأطب�ء الذين ي�شددون على اأن هذه 
النوعية من االأطعمة ي�شعب بلعه� كم� اأنه� ع�لية ال�شعرات احلرارية وغري 

مغذية مق�رنة بحليب االأم اأو االألب�ن ال�شن�عية للر�شع.
وق�ل االأطب�ء يف دورية طب االأطف�ل اإن ت�شعة على االأقل من بني كل ع�شرة 
اأطف�ل �شغ�ر يتن�ولون قدرا قليل من الف�كهة اأو اخل�شر يومي� وهو م� مل 

يتغري كثريا خلل فرتة الدرا�شة. 
وك�نت البط�ط� )البط�ط�س( اأكرث اخل�شر التي ي�أكله� ال�شغ�ر.

ال��درا���ش��ة وه��ي ب�حثة  اإع���داد  ال��ت��ي �ش�ركت يف  وق���ل��ت ج��ران��دارف���ك��� ميلز 
من  "نعرف  هيل  ت�ش�بل  يف  ك�روالين�  ن��ورث  ج�معة  يف  الع�مة  ال�شحة  يف 
درا�ش�ت �ش�بقة اأن هن�ك ح�جة ملزيد من العمل لتح�شني ع�دات التغذية يف 
الكثري من هذه االجت�ه�ت يف درا�شتن�:  العمرية والحظن�  هذه املجموعة 
ن�شبة كبرية من الر�شع االأمريكيني ال يتغذون على حليب االأم وا�شتهلك 
اخلفيفة  والوجب�ت  املحلة  امل�شروب�ت  وتن�ول  املطلوب  من  اأق��ل  اخل�شر 
التي حتتوي على ال�شكر هو ال�ش�ئد". واأ�ش�فت عرب الربيد االإلكرتوين مع 

ذلك الحظن� بع�س االجت�ه�ت يف امل�ش�ر ال�شحيح.

اإخماد حريق قد 
ي�صتغرق �صهورًا

الربية  االأ���ش��م���ك واحل��ي���ة  ذك���رت هيئة 
ب�لفعل  اأت��ى  حريق  اإخم�د  اأن  االأمريكية 
ع���ل���ى اأك������رث م����ن 100 األ������ف ف������دان يف 
للحي�ة  الوطنية  اأوكيفينوكي  حممية 
الربية يف جنوب والية جورجي� يتطلب 

وقت�ً قد ميتد اإىل نوفمرب املقبل.
وق�ل م�رك ديفيز املتحدث ب��شم الهيئة 
اأم�س االثنني اإن النريان اأحرقت حوايل 
املئة  ثم�نية يف  احتواء  املحمية ومت  ربع 

من احلريق فقط.
اأ�شواأ االحتم�الت.  "نوفمرب هو  واأ�ش�ف 
خطة رج�ل االإطف�ء هي احتواء احلريق 
ب�أق�شى ا�شتط�عتهم على اأمل اأن تتع�ون 

الطبيعة معن� ببع�س االأمط�ر".
مروحية  ط���ئ��رات  اأن  اإىل  ديفيز  واأ���ش���ر 
ي�ش�ركون  اإطف�ء  و500 رجل  وجراف�ت 

يف عملية اإخم�د احلريق.
امل��ن���زل يف املنطقة مل  اأي���� م��ن  اإن  وق����ل 
�شحب  لكن  يهدده�  اأو  احل��ري��ق  ي�شله� 
بينه�  م���ن  م����دن  اإىل  و���ش��ل��ت  ال���دخ����ن 

وايكرو�س يف جورجي�.

ملاذا وزع وزير 700 األف 
ع�صى على العرائ�س؟

خ�شبًية  ع�شًي�  هندي  وزي��ر  ق��دم 
للمئ�ت من العرائ�س خلل حفل 
زواج جم�عي يف الهند، وط�لبهن 
اأزواجهن  ب��شتخدام الع�شي �شد 
على  اأدم��ن��وا  اأو  لهن  اأ����ش����وؤوا  اإذا 

�شرب الكحولي�ت.
وحتمل الع�شي، التي يطلق عليه� 
وت�شتخدم  م��وغ��ري�����س،  حم��ل��ًي��� 
ر�ش�لًة  امللب�س،  غ�شل  اأثن�ء  ع�ًدة 
)هدية  ع��ب���رة  عليه�  م��ط��ب��وًع��ة 
لن  ال�شرطة  املخمورين،  ل�شرب 

تتدخل(. 
الوزير  ب��ه���رغ���ف���،  وق�����م غ��وب���ل 
ب��والي��ة م���ده��ي��� ب��رادي�����س بو�شط 
يف  ع�شى   700 ب��ت��وزي��ع  ال��ه��ن��د، 
ق�م  للفقراء،  جم�عي  زواج  حفل 
غراه�كوت�  ب��ل��دت��ه  يف  بتنظيمه 

ال�شبت امل��شي.
وق�ل الوزير من ع��شمة الوالية 
بوب�ل: املب�درة تهدف اإىل ت�شليط 
العنف  ق�������ش���ي���ة  ع���ل���ى  ال���������ش����وء 
ال�����ذي يحدث  ��ة  االأ�����ش����ري خ������شً
حيث  الكحولي�ت  اإدم�����ن  ب�شبب 
اأن ال�شرطة ال ت�شتطيع ال�شيطرة 
على خطورة امل�شروب�ت الكحولية 

غري الق�نونية.
نفعني،  ذات  ال��ع�����ش��ي  واأ�����ش�����ف: 
مي��ك��ن ل��ل��ن�����ش���ء ا���ش��ت��خ��دام��ه��� يف 
لهن  ي�����ش��ت��م��ع  مل  واإذا  ال��غ�����ش��ي��ل 
االإ�ش�ءة  وا���ش��ت��م��روا يف  اأزواج��ه��ن 
اأن تتحول  اجل�شدية لهن، ميكن 
الع�شي الأداة للدف�ع عن النف�س.

ون�����ش��ر ب��ه���راغ���ف���، ال���ذي ينتمي 
غ���ن��ت��� احل�كم  ب��ه���رات��ي���  حل����زب 
ال���ذي ينتمي ل��ه رئ��ي�����س ال����وزراء 
للعرائ�س  �شوًرا  مودي،  ن�ريندار 
ع��ل��ى �شفحته  ال��ع�����ش��ي  وم��ع��ه��ن 
اإن��ه اأمر  يف موقع في�شبوك وق���ل 

بتوزيع 10 اآالف من الع�شي.
اإذا ك�ن  م����  ���ش��وؤال��ه ح���ول  وع��ن��د 
�شوف  االإج������راء  ه���ذا  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
مم�ر�شة  ع��ل��ى  ال��ن�����ش���ء  ي�����ش��ج��ع 
�شك�وى  لتقدمي  وي����وؤدي  العنف 
����ش���ده���ن ل�����دى ال�������ش���رط���ة، ق�ل 
يتدخل  ����ش���وف  اإن������ه  ب���ه����رغ����ف���� 

للدف�ع عن الن�ش�ء. 
واأ����ش����ف ال���وزي���ر: ���ش��وف جنري 
لتقييم  �شهر  خ��لل  ا�شتطلًع� 
اإذا وج��د اأن  ت�أثري ه��ذا االإج���راء، 
ه��ذا االإج����راء ف��ع���ل، ���ش��وف نوزع 

هذه الع�شي يف من�طق اأخرى.

�صراء االأدوية عرب االنرتنت... اأثمنة رخي�صة وخماطر كبرية

ب�سبب  ال�سيدلية  من  بدال  االنرتنت  عرب  اأدوية  كثريون  اأنا�س  ي�سرتي 
رخ�س اأ�سعارها، اإال اأن الكثري من هذه االأدوية مقلد وخا�سة امل�سادات 
احليوية واالأن�سولني والهرمونات. ا�ستفادة املري�س من االأدوية املقلدة 

تبقى حمدودة بل ورمبا تكون قاتلة.
قد يكون الدواء املعرو�س للبيع يف االنرتنت اأرخ�س بثالثني اأو خم�سني 
�سراء  اإىل  كثريين  يدفع  وهذا  ال�سيدلية.  يف  الدواء  نف�س  من  باملائة 
اإىل  االنرتنت  م�ستخدمي  ثلث  يلجاأ  اأملانيا  ففي  االنرتنت،  من  اأدويته 

هذه الو�سيلة وي�سعدون 
اأدوية  على  بح�سولهم 
رخ���ي�������س���ة ال���ث���م���ن. 
�سيبيله  ه�����وؤالء  م���ن 
اأ�سيبت  التي  غريهارد 
يف  بفطريات  ابنتها 
االأ�سابع: �سعر الدواء 

 34 ال�سيدلية  يف 
ي����ورو اأم����ا يف 

االن����رتن����ت 
 15 ف�سعره 

يورو فقط.

�شيدلي�ت  م��ن  اأدوي���ة  ي�شرتون  م��ن  على  ي��وج��د خطر  ال 
انرتنت مرخ�شة يف اأمل�ني�، الأن الق�نون الذي ي�شري على 
ال�شيدلي�ت الع�دية ي�شري اأي�ش� على �شيدلي�ت االنرتنت. 
وتقول م�غدلين� لينت�س، رئي�شة احت�د ال�شي�دلة يف والية 
االأمل�نية  االنرتنت  �شيدلي�ت  "تخ�شع  ال�شفلى  �شك�شوني� 
ك�ل�شيدلي�ت  اآم��ن��ة  فهي  وب���ل��ت���يل  ���ش���رم��ة،  ق��وان��ني  اإىل 
هو  االن��رتن��ت  ل�شيدلية  امل���ل��ك  يكون  م���  وغ�لب�  الع�دية 

نف�شه امل�لك لل�شيدلية الع�دية".
ت�أتي  ف���أر  بكب�شة  ���ش��راوؤه���  يتم  التي  االأدوي���ة  معظم  لكن 
�شميت�س من  ف��ول��ف��غ���ن��غ  وي��ق��ول  ج����وا.  اأخ����رى  دول  م��ن 
الكثري من الطرود  اإن  هيئة اجلم�رك يف مدينة كولوني� 
اأدوية  اجل��م���رك حت��ت��وي على  اإىل  ت�شل  ال��ت��ي  ال��ربي��دي��ة 
اأ�شلي، غ�لبيته�  وحبوب مقلدة، القليل من هذه االأدوي��ة 
عن  واالبتع�د  احل��ذر  اإىل  يدعو  لذلك  ومغ�شو�س.  مقلد 

ال�شفق�ت املريبة.
الغ�س يط�ل معظم االأدوية

معظم االأدوية املعرو�شة يف االنرتنت تتعلق بنمط احلي�ة، 
وعلى االأخ�س حبوب العجز اجلن�شي عند الرج�ل وحبوب 
تنقي�س الوزن ووقف ت�ش�قط ال�شعر. ويوؤكد الربوفي�شور 
ه�رالد �شف�مي، اأ�شت�ذ ال�شيدلة يف ج�معة بون على الغ�س 
يف اأدوية االنرتنت ويقول: ميكن القول اإن التقليد والغ�س 
االأن�شولني  تقليد  يتم  اإذ  اليوم.  تقريب�  االأدوي���ة  كل  ط���ل 

منع  وح��ب��وب  الهرمون�ت  ومنتج�ت  احليوية  وامل�����ش���دات 
االآالم  ت�شكني  احل����روق وح��ب��وب  م��ره��م  احل��م��ل. وح��ت��ى 

تتعر�س للتقليد.
هذه  على  وحت�ليل  فحو�ش�  �شف�مي  الربوفي�شور  اأج��رى 
االأدوية وتبني له اأن 50 ب�مل�ئة منه� خ�ل من موا�شف�ت 
اإن��ت���ج معظم ه��ذه االأدوي���ة يف دول  االأدوي���ة االأ�شلية. يتم 
اآ�شيوية، اأم� التج�ر املوزعون فموجودون يف اأوروب� وخ��شة 
يف بريط�ني� واأي�شلندا وهولندا والت�شيك. وتقول الدكتورة 
ال�شي�دلة  الرئي�شي الحت�د  الع�ملة يف املخترب  منى تواب 
اأو به مع�دن  ب���أن العديد من ه��ذه االأدوي���ة ملوث  االأمل����ن 

ثقيلة ك�لزئبق وميكن اأن توؤدي اإىل املوت. 
الدواء  يتكون  التي  العن��شر  بع�س  تركيز  يكون  واأحي�ن� 
منه� اأعلى من اللزم، االأمر الذي ينجم عنه اآث�ر ج�نبية 
غري حممودة. وتختم �شه�دته� ب�لقول" اأن� ال اأب�لغ اإطلق� 
حني اأقول ب�أن هذه االأدوية املقلدة ت�شكل خطرا على حي�ة 

متن�وله�".
اأدوية م�شنوعة يف خلطة اإ�شمنت

يكون املوت يف الغ�لب حمقق� اإذا تن�ول املري�س اأدوية من 
جنوب �شرق اآ�شي� اأنتجت يف م�ش�نع غري مرخ�شة و�شرية 
واأحي�ن� ب��شتخدام خلط�ت االإ�شمنت. لكن معظم منتجي 
وي�شتخدمون  حمرتفني  اليوم  اأ�شبحوا  املزيفة  االأدوي���ة 
اإذ تزيد مب�ئة �شعف  اأرب�حهم خي�لية  و�ش�ئل �شليمة الأن 

ب��ري��ط���ن��ي��� مت العثور  ال��ه��ريوي��ن. ويف  اأرب������ح جت�����رة  ع��ن 
بقيمة  ح��ب��وب  وف��ي��ه  ل��لأدوي��ة  غ��ري مرخ�س  على م�شنع 
250.000 يورو وقد ا�شتخدمت اآالت حديثة يف عملية 
اأمرا  املقلدة  االأدوي����ة  ع��ن  الك�شف  يجعل  وه��ذا  اإنت�جه�. 

�شعب�.
مينع الق�نون االأمل�ين اإعط�ء املر�شى اأدوية مل يتم اإجراء 
املر�شى  حم�ية  ه��و  وال��ه��دف  وترخي�شه�،  عليه�  جت���رب 
اإىل  املجرمون  يلج�أ  لذلك  للأدوية.  اجل�نبية  االآث���ر  من 
االنرتنت حيث ميكنهم البيع ب�أ�شم�ء م�شتع�رة، كم� تقول 
الدكتورة منى تواب ال ميكن للإن�ش�ن الع�دي التمييز بني 
املواقع اجل�دة وتلك غري اجل�دة يف �شبكة االنرتنت، وكثري 
االأثن�ء  ويف  االأمل�نية.  ب�للغة  االآن  اأ�شبح  املواقع  ه��ذه  من 
يوجد جت���ر ك��ث��ريون يف دول االإحت����د االأوروب����ي وحتى يف 
اأمل�ني� يبيعون هذه االأدوية املقلدة، وكون امل�شدر من دولة 

اأوروبية ال يعني اأن هذه االأدوية اآمنة .
ون�شي�ن  االن���رتن���ت  م���ن  ال�����ش��راء  ع��ل��ى  ال��ن������س  لت�شجيع 
ف�شعر  ج��دا.  زهيدة  ب�أ�شع�ر  االأدوي��ة  عر�س  يتم  املح�ذير، 
ال�شيدلية،  14 يورو يف  اأو م��ش�بهه� يبلغ  الفي�غرا  حبة 

اأم� يف االنرتنت فيمكن �شراوؤه� بحوايل 2 يورو. 
الثمن ال ميكن  بهذا  اأن حبوب�  لينت�س  وتعتقد م�غدلين� 
زي����دة ح��م��لت توعية  اإىل  وت��دع��و  ت��ك��ون غ��ري مقلدة،  اأن 

املواطنني مبخ�طر هذه االأدوية.

توّقفوا عن �صرب الع�صائر 
فورا.. لهذا ال�صبب

يظن البع�س اأنه ط�مل� �شنعت الع�ش�ئر من 
الف�كهة ف�إنه� حتمل نف�س القيمة الغذائية، 
حذر  اإذ  ذل���ك،  غ��ري  االأم����ر  حقيقة  اأن  اإال 
عن  اال�شتغن�ء  اأخ��ريا من  التغذية  خ��رباء 
تن�ول ثم�ر الف�كهة وا�شتبداله� ب�لع�ش�ئر، 
اإه���دار اجل��زء االأكرب  ذل��ك يت�شبب يف  الأن 
من الف�ئدة منه�، بل وي�شبب نت�ئج عك�شية 
"االإندبندنت"  �شحيفة  ون��ق��ل��ت  خ��ط��رة. 
راأيهم يف  التغذية  خ��رباء  الربيط�نية عن 
انه  وق�لت  الف�كهة،  ع�شري  �شرب  م�ش�ألة 
لو اعتربن� الف�كهة من االأغذية ال�شحية 
تلك  عنه�  ينفي  اإىل ع�شري  ف���إن حتويله� 
ذلك،  عك�س  اإىل  يحّوله�  رمب���  بل  ال�شفة 
ع�شري  اإىل  الف�كهة  حتويل  عملية  اأن  اإذ 
اأه����م ج���زء واأك����رثه  ان���ت���زاع ع��ن��ه���  يقت�شي 
ف����ئ���دة ل�����ش��ح��ة االإن�������ش����ن وه���ي االأل���ي����ف. 
وتكمن الفوائد ال�شحية للف�كهة يف اأجزاء 

مثل ق�شرة التف�ح والبذور الدقيقة للتوت 
وال���ف���راول���ة، وحت��ت��وي ه���ذه االأج�����زاء على 
والفيت�مين�ت  واالألي�ف  االأك�شدة  م�ش�دات 
الطيبة  ال�شمعة  الف�كهة  اأك�شب  م���  وه��و 
بني خرباء التغذية، اإذ اأن االألي�ف وحده� 
م��ك��ون ����ش���روري ل�����ش��ح��ة االأم����ع�����ء، الأنه� 
من  وتبطئ  ب�ل�شبع  ال�شعور  على  ت�ش�عد 

عملية امت�ش��شن� لل�شكري�ت.
وب�ال�شتغن�ء عن املكون�ت املفيدة يف الف�كهة 
وتن�وله� يف �شورة ع�شري، ال يتبقى �شوى 
امل�����ء وال�����ش��ك��ر ون��ك��ه��ة ال��ف���ك��ه��ة، م��� ي���وؤدي 
ر�ش�لة  للمخ  ب�إر�ش�له  املعدة  قي�م  عدم  اإىل 
ب�ل�شبع، م� يوؤدي بدوره اإىل اال�شتمرار يف 
من  احل��راري��ة  ال�شعرات  من  املزيد  تن�ول 
ي��وؤدي يف نه�ية االأمر  دون توقف، وهو م� 
م��ن م�ش�كل  يتبعه�  ال���وزن وم���  زي����دة  اإىل 

�شحية خطرة.
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�ش�ؤون حملية

اأول وحدة يف املراكز العالجية اخلارجية 

�صركة �صحة تفتتح وحدة املناظري  يف مركز عود التوبة للت�صخي�س والفح�س ال�صامل

حتت �سعار "خريجي جامعة اأبوظبي ي�سنعون االأمل وال�سعادة"

وخريجة خريج   500 عن  يزيد  ما  2017" ي�صتقطب  اخلريجني  لعودة  اأبوظبي  جامعة  "ملتقى 

�سعيًا لتحقيق معايري التحول التكنولوجي الذكي

طلبة ق�صم اجلغرافيا والتخطيط احل�صري يعر�صون اإجنازاتهم يف معر�س العامل الرقمي الذكي

•• اأبوظبي  - الفجر

افتتحت �شركة اأبوظبي للخدم�ت ال�شحية 
مركز  يف  م��ن���ظ��ري  وح���دة  اأول  "�شحة" 
ع���لج���ي خ�����رج����ي يف امل��ن��ط��ق��ة وذل������ك يف 
والفح�س  للت�شخي�س  التوبة  ع��ود  مركز 

ال�ش�مل يف مدينة العني.
الدرمكي،  را����ش���د  م��ط��ر  ال���دك���ت���ور  وث���م���ن 
اأبوظبي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
اهتم�م  "�شحة"،  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم���ت 
ودعم  ال�شحي  ب�لقط�ع  الر�شيدة  القي�دة 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهي�ن، ن�ئب 
وتوجيه�ته  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
بتوفري اأعلى م�شتوي�ت اخلدم�ت ال�شحية 
ر�ش�  يف  ال��ن��ت���ئ��ج  اأف�����ش��ل  اإىل  وال���و����ش���ول 
يف  اخلدم�ت  وتقدمي  واإ�شع�دهم  اجلمهور 

بيئة مريحة للمراجعني."
اهلل  بحمد  "مت  الدرمكي  الدكتور  واأ�ش�ف 
ا�شتكم�ل املرحلة الث�نية من تطوير مراكز 
ب�إ�ش�فة  ال�����ش���م��ل  وال��ف��ح�����س  الت�شخي�س 
امل��راك��ز  ب�قة  املن�ظري، وتوفر ه��ذه  خدمة 
التخ�ش�شية،  اخل����دم�����ت  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 
االأول من  ال�ش�مل  الفح�س  اإىل  ب�الإ�ش�فة 
ال���ذي القى  ال�����ش��رك��ة  ع��ل��ى م�شتوى  ن��وع��ه 
ب��ه من  يتمتع  مل���  ال��ن��ظ��ري  اإق���ب����اًل منقطع 
عليه�  وم��ت��ع���رف  امل�شتوى  ع�لية  مع�يري 
اإ���ش��راف ط���ق��م طبي ذو خربة  ع�ملي� حت��ت 
ع�لية وجمهز ب�أحدث االأجهزة، وقد اأثبتت 
اإج����راء  يف  جن���ح��ه���  الت�شخي�شية  امل���راك���ز 
على  ت�ش�عد  ال��ت��ي  ال�����ش���م��ل��ة  ال��ف��ح��و���ش���ت 
اك��ت�����ش���ف احل�����الت م��ب��ك��راً مم��� مي��ك��ن من 
التدخل الطبي املبكر ويزيد فر�س ال�شف�ء 
للمر�شى.  احلي�ة  نوعية  يح�شن  وب�لت�يل 
االإح�ش�ئي�ت  ال�ش�مل  الفح�س  يوفر  كم� 
اخلطط  و�شع  على  ت�ش�عد  التي  واالأرق����م 
االإنف�ق على  تقليل  اإىل  وي��وؤدي  امل�شتقبلية 
التي تعمل  الث�لث  النوع  املراكز من  اإن�ش�ء 

على علج املر�شى يف املراحل املتقدمة."
الطبي  امللف  ب�أمتتة  �شحة  �شركة  وتتميز 
االإل����ك����رتوين امل���وح���د ال����ذي ي�����ش���ع��د على 
تتبع ح���ل��ة امل��ري�����س يف ح����ل م��راج��ع��ة اأي 
لل�شركة  الت�بعة  وامل��راك��ز  امل�شت�شفي�ت  من 
12 م�شت�شفى و56 مركزاً طبي�ً  والب�لغة 

جميع  يغطي  ج��غ��رايف  ن��ط���ق  على  منت�شر 
اأرج�ء االإم�رة: اأبوظبي والعني والظفرة.

وت��ع��ل��ي��ق���ً ق����ل���ت ال����دك����ت����ورة م�����رمي بطي 
اخلدم�ت  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���زروع���ي، 
اخلطوة  ه��ذه  ت�أتي  اخل�رجية:  العلجية 
الر�شيدة  ق��ي���دت��ن���  ت��وج��ي��ه���ت  م��ع  مت������ش��ي���ً 
م�شتوي�ت  ب�أعلى  �شحية  خ��دم���ت  بتوفري 
و�شول  وب��ت�����ش��ه��ي��ل  وال�������ش���لم���ة  اجل�������ودة 
املراجعني اإليه�. ونحن نفخر اليوم ب�فتت�ح 
نوعه� يف مركز  م��ن  االأوىل  ال��وح��دة  ه��ذه 
عود التوبة للت�شخي�س والفح�س ال�ش�مل. 
كم� نحن يف �شدد جتهيز وحدة مم�ثلة يف 
والفح�س  للت�شخي�س  ال��زع��ف��ران��ة  م��رك��ز 

ال�ش�مل يف اأبوظبي. 
وت���ت���ك���ون وح�����دة امل���ن����ظ���ري يف م���رك���ز عود 
من  ال�ش�مل  والفح�س  للت�شخي�س  التوبة 
املن�ظري املجهزة  عدة مرافق ت�شمل غرفة 
اجله�ز  يتميز   تنظري حيث  ب�أحدث جه�ز 
ب���درج���ة ع���ل��ي��ة م���ن ج����ودة ال����روؤي����ة ودقة 
تكنولوجي�  ا���ش��ت��خ��دام  ب�����ش��ب��ب  ال��ت�����ش��وي��ر 
ا�شت�شع�ر  واأج���ه���زة  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ب�����ش��ري���ت 
بوجود  يتميز اجله�ز  كم�  ال�شور،  حت�شني 
اأح����دث ط����راز م��ن م��ع���ل��ج ال��ف��ي��دي��و الذي 
بدرجة  تتميز  اجل��ودة  ع�لية  �شوراً  ي�شدر 
ع�لية جداً من الو�شوح والدقة، مم� يعزز 
على  الدموية  واالأوع��ي��ة  االأن�شجة  و���ش��وح 
�شطح الغ�ش�ء املخ�طي وبذلك يوفر تب�ين�ً 
ب�شري�ً وا�شح�ً بني اأي ج�شم اأو ن�شيج وبني 

املخ�طية  للأغ�شية  ال��دم��وي��ة  ال�����ش��ع��ريات 
التي ي�شعب ع�دة التمييز بينهم� وب�لت�يل 
خ��زع��ة جيدة  اأخ����ذ  م��ن  ال��ط��ب��ي��ب  �شيمكن 

لفح�س االأن�شجة.
 3 املت�ظري  توفر وح��دة  ذل��ك  اإىل  اإ���ش���ف��ة 
جمهزة  وامللحظة  للتقييم  خ��شة  غ��رف 
املري�س  راح�����ة  ل�����ش��م���ن  ك����م���ًل  جت��ه��ي��زاً 
واحلف�ظ على خ�شو�شيته و�شلمته حيث 
مراجع  لكل  خ��شة  غرفة  تخ�شي�س  يتم 
الت�مة.  واخل�����ش��و���ش��ي��ة  ب���ل��راح��ة  ليتمتع 
كم� ت�شمل الوحدة غرفة انتظ�ر وا�شتقب�ل 
خ������ش��ة ل��ت��وف��ري ال��وق��ت وجت��ن��ي��ب املراجع 
مكتب  عند  والت�شجيل  االنتظ�ر  وع�ئلته 

اال�شتقب�ل الرئي�شي للمركز.
وي�شرف على الوحدة فريق عمل متخ�ش�س 
ا�شت�ش�ري  ط���ه،  م�����زن  ال��دك��ت��ور  ي��رتاأ���ش��ه 
اأمرا�س اجله�ز اله�شمي واملن�ظري ورئي�س 
ق�����ش��م ال��ب���ط��ن��ي��ة واجل����ه�����ز ال��ه�����ش��م��ي يف 
ويتمتع   ،2002 ع���م  منذ  ت��وام  م�شت�شفى 
�شنة   26 عن  تزيد  بخربة  م���زن  الدكتور 
االأمل���ين يف الطب  البورد  وهو ح��شل على 
واالأ�شعة  اله�شمي  اجله�ز  وطب  الب�طني 
واأمرا�س  والبطن  للمعدة  ال�شوتية  ف��وق 
ال��وح��دة ط���ق��م فني  ال��ك��ب��د. كم� يعمل يف 
ودرب وموؤهل يف جم�ل التنظري ويف اتب�ع 
وال�شلمة ومك�فحة  اأعلى مع�يري اجلودة 
م�شوؤولة  ال��ط���ق��م  ه���ذا  وي�شمل  ال���ع���دوى، 
وفريق  مم���ر����ش����ت،  و5  امل���ن����ظ���ري  وح�����دة 

اأب�شر ومن�شقي  اإداري يتكون من موظفني 
الرع�ية املخ�ش�شني للتن�شيق مع املراجعني 
قبل  معهم  واملت�بعة  مواعيدهم  وترتيب 

وخلل وبعد زي�رتهم.
وت�����ش��م��ل اخل���دم����ت ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��� وحدة 
املن�ظري تنظري القولون للم�شح عن اأورام 
املو�شى  االأ�ش��شي  الفح�س  وهو  القولون، 
به وفق�ً للربوتوكوالت والتو�شي�ت الع�ملية 
تقدم  كم�  ال��ق��ول��ون.  �شرط�ن  ع��ن  للك�شف 
اله�شمي  اجل��ه���ز  تنظري  خ��دم��ة  ال��وح��دة 
العلوي وال�شفلي لت�شخي�س م�ش�كل اجله�ز 

اله�شمي. 
ا�شت�ش�ري  م�زن طه،  الدكتور  ق�ل  وتعليق�ً 
واملن�ظري،  ال��ه�����ش��م��ي  اجل���ه����ز  اأم����را�����س 
تتميز  ال����ت����ي  ال�����وح�����دة  ه������ذه  ���ش��ت�����ش���ه��م 
ب��شتخدام اأجهزة ب�أحدث التقني�ت املبتكرة 
يف ت�شهيل الت�شخي�س والعلج ب�شكل اأكرث 
يف  االأورام  اكت�ش�ف  يف  �شت�ش�عد  كم�  دق��ة، 
مراحل مبكرة خ��شة اأن بع�س ال�شرط�ن�ت 
ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى اجل��ه���ز ال��ه�����ش��م��ي ت�أتي 
على  ع����لم�����ت  اأو  اأع�����را������س  اأي������ة  ب������دون 
من  �شتمكنن�  ذل���ك  اإىل  االإط��لق،اإ���ش���ف��ة 
اكت�ش�ف الزوائد اللحمية التي قد تتحول 
و�شي�شكل  اإزال��ت��ه���.  ع��دم  ح���ل  اأورام يف  اإىل 
ال�ش�مل  الفح�س  حمط�ت  اأح��د  التنظري 
�شنة   40 وه��ي  امل�شتهدفة  العمرية  للفئة 
التنظري  اإىل  اللجوء  �شيتم  كم�  ف��وق  م�  و 
حتويله�  يتم  التي  للح�الت  الت�شخي�شي 

تبينت  ح���ل  يف  اله�شمي  اجله�ز  ق�شم  اإىل 
احل�جة لذلك.

واأ����ش����ف ال��دك��ت��ور م�����زن ال ي��ق��ت�����ش��ر دور 
ال�شرط�ن�ت  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ع��ل��ى  امل��ن���ظ��ري 
كبري  ب�شكل  �شي�ش�هم  اأي�����ش���ً  ب��ل  واالأورام 
الداخلية  النزيف  م�ش�در  ع��ن  الك�شف  يف 
والقرح�ت وااللته�ب�ت املعوية التي تنغ�س 
ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن امل��ر���ش��ى ���ش��ف��و حي�تهم 
ب�شبب االأعرا�س امل�شتمرة اأو املتكررة والتي 

مل ت�شتجب للعلج�ت الدوائية.
وتبداأ رحلة املراجع يف وحدة التنظري عن 
اجله�ز  اأخ�ش�ئي  م��ع  م��وع��د  حجز  ط��ري��ق 
�شركة  ات�ش�ل  مركز  خ��لل  م��ن  اله�شمي 
حتويله  خلل  من  اأو  "�شحة" 80050 
االأخ����رى.  التخ�ش�ش�ت  م��ن  اأي  ق��ب��ل  م��ن 
اجله�ز  اأخ�ش�ئي  قبل  م��ن  التقييم  وب��ع��د 
التنظري  م���وع���د  ح���ج���ز  ي���ت���م  ال��ه�����ش��م��ي 
للمراجع. وقبل املوعد بيومني يقوم من�شق 
الرع�ية املخ�ش�س للمراجع ب�لتوا�شل معه 
و�شرح كيفية اال�شتعداد للموعد، كم� يقوم 
للتذكري  ب��ي��وم  م��وع��ده  قبل  ب��ه  ب�الت�ش�ل 
واالإج�بة  ات��ب���ع��ه���  ال���واج���ب  ب����الإر����ش����دات 
املوعد يقوم  ا�شتف�ش�رات. ويف يوم  اأية  على 
ب��شتقب�ل  الرع�ية  ومن�شق  اأب�شر  موظف 
والتوجه  امل����رك����ز  م���دخ���ل  ع���ن���د  امل����راج����ع 
وت�����ش��ج��ي��ل��ه دون  امل��ن���ظ��ري  اإىل وح�����دة  ب���ه 
بينم�  اال�شتقب�ل  على  للنتظ�ر  احل���ج��ة 
اإىل غرفة  امل��راج��ع  ب���إدخ���ل  املمر�شة  تقوم 
التح�شري والبدء ب�إجراءات التجهيز. وفور 
االنته�ء من التنظري يتم نقل املراجع اإىل 
غرفته للإف�قة ويتم مت�بعته حتى اإف�قته 
والت�أكد من �شحته. كم� �شيح�شل املراجع 
على تقرير فوري بعد التنظري و�شرح ك�مل 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  املن�ظري  ا�شت�ش�ري  من قبل 
حجز موعد له للمت�بعة يف عي�دات اجله�ز 

اله�شمي يف املركز.
اأجود  ت��وف��ري  ن��ح��و  توجهه�  م��ع  ومت������ش��ي���ً 
�شركة  خ�ش�شت  وي�شر،  ب�شهولة  اخلدم�ت 
"�شحة"  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم���ت  اأب���وظ���ب���ي 
وللرد  امل��واع��ي��د  حل��ج��ز   80050 ال��رق��م 
من  من�ش�آته�  ل��ك���ف��ة  اال���ش��ت��ف�����ش���رات  ع��ل��ى 
والعي�دات  �شحية  وامل���راك���ز  امل�شت�شفي�ت 

الت�بعة له�.

•• اأبوظبي - الفجر

"ملتقى  اأب��وظ��ب��ي م���وؤخ���راً  ن��ظ��م��ت ج���م��ع��ة 
اأقيم  وال�����ذي   "2017 اخل��ري��ج��ني  ع����ودة 
�شع�ر  حت���ت  اأبوظبي"  ف�����رياري  "ع�مل  يف 
االأمل  ي�شنعون  اأبوظبي  ج�معة  "خريجي 
ال�شنوي  امل��ل��ت��ق��ى  وا���ش��ت��ق��ط��ب  وال�شع�دة"، 
م���� ي��زي��د ع���ن 500 خ��ري��ج وخ��ري��ج��ة من 
برامج البك�لوريو�س وامل�ج�شتري والدكتوراه 
اأبوابه�  فتحت  منذ  اجل�معة  تطرحه�  التي 
وذل���ك   ،2003 ع�����م  ال��ط��ل��ب��ة  ال���ش��ت��ق��ب���ل 
الظ�هري  ���ش��ب��ي��ب  اأح���م���د  ���ش��ع���دة  ب��ح�����ش��ور 
اأمني ع�م املجل�س الوطني االحت�دي ورئي�س 
بج�معة  اخل��ري��ج��ني  راب��ط��ة  اإدارة  جمل�س 
اأب��وظ��ب��ي، و���ش��ع���دة ���ش���مل م��ب���رك الظ�هري 
املجتمعية  ل��ل��ع��لق���ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
موتيك  ت��ريي  والدكتور  ابوظبي،  بج�معة 
ن���ئ��ب م��دي��ر اجل���م��ع��ة ل��ل�����ش��وؤون االإداري������ة، 
اجل�معة  مدير  ن�ئب  نظمي  علي  والدكتور 
كلية  وعميد  ب���الإن���ب��ة  االأك���دمي��ي��ة  لل�شوؤون 
الرابطة  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش���ء  الهند�شة، 
الهيئتني  اأع�ش�ء  م��ن  نخبة  اإىل  ب�الإ�ش�فة 
التدري�شية واالإدارية ب�جل�معة. واأكد �شع�دة 
اأم���ني ع���م املجل�س  ال��ظ���ه��ري  اأح��م��د �شبيب 

اإدارة  ال��وط��ن��ي االحت������دي ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
على  اأب��وظ��ب��ي  بج�معة  اخل��ري��ج��ني  راب��ط��ة 
ال�شنوي  اخلريجني"  ع��ودة  "ملتقى  اأهمية 
اأوا����ش���ر علق�ت  ت��ع��زي��ز  م���ن دور يف  ل���ه  مل���� 
اجل���م��ع��ة ب���أب��ن���ئ��ه��� وب��ن���ت��ه م��ن اخلريجني 
نحو  اإىل  عددهم  و�شل  الذين  واخلريج�ت 
برامج  م���ن  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج   12،000

ال��ب��ك���ل��وري��و���س وامل���ج�����ش��ت��ري وال���دك���ت���وراه 
واإدارة  الهند�شة  يف  اجل�معة  تطرحه�  التي 
واأ�شبح  والق�نون،  والعلوم  واالآداب  االأعم�ل 
ك���ل م��ن��ه��م من����وذج م�����ش��رف ل��ل��ن��ج���ح املهني 
خمتلف  ب��ني  للج�معة  و�شفري  وال�شخ�شي 
جه�ت وموؤ�ش�ش�ت القط�عني الع�م واخل��س 

يف الدولة واملنطقة والع�مل.

اأحد  بكونه  اع��ت��زازه  اإىل  ال��ظ���ه��ري  واأ���ش���ر 
م��ث��ل ج�معة  م���رم���وق���ة  خ��ري��ج��ي ج���م��ع��ة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ي ح���ف��ظ��ت ع��ل��ى وع��وده��� منذ 
االلتزام  يف  وتف�نت   2003 ع���م  ت�أ�شي�شه� 
ب�أرقى املع�يري واملم�ر�ش�ت الع�ملية يف التميز 
والبحث  ال��ت��دري�����س  واجل�����ودة يف  وال���ري����دة 
ال��ع��ل��م��ي وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وح��ر���ش��ه��� على 

جودة  ل�شم�ن  االأك���دمي��ي��ة  ال��ن��زاه��ة  تعزيز 
ملع�يري  وتطبيقه�  التعليمية،  خمرج�ته� 
وا�شتبق�ء  وج���ذب  وال�����ش��ف���ف��ي��ة،  امل�����ش��داق��ي��ة 
ب��ي��ئ��ة تعليم  امل��ت��م��ي��زي��ن، وت���وف���ري  ال��ط��ل��ب��ة 
اأو�شحت  ج�نبه�  وم��ن  التنوع.  على  ترتكز 
التطوير  ق�شم  اأول  م��دي��ر  اله��شمي  ���ش���رة 
لعل  اأن  اأبوظبي  بج�معة  امل�نحني  و���ش��وؤون 
اأكرث م� مييز "امللتقى ج�معة اأبوظبي لعودة 
اخ��ت��ي���ر اجل�معة  2017" ه��و  اخل��ري��ج��ني 
ل�شبعة من اأبرز خريجيه� الذين متيزوا يف 
وال�شع�دة  اخل��ري  قيم  ون�شر  االأم���ل  �شن�عة 
ف��ئ��ة ج�ئزة  امل��ج��ت��م��ع ���ش��م��ن  وال��ت��ك���ف��ل يف 
اأبوظبي"  ج�معة  خلريجي  اخلري  "�شفري 
والتي اأطلقته� اجل�معة هذا الع�م خ�شي�ش�ً 
تزامن�ً مع تخ�شي�س القي�دة الر�شيدة لدولة 
االإم���رات العربية املتحدة ع�م 2017 كع�م 
اأي�ش�ً  �شهد  امللتقى  اأن  اإىل  م�شرية  للخري، 
واخلريج�ت  اخل��ري��ج��ني  م��ن  نخبة  ت��ك��رمي 
الذين متيزوا يف حي�تهم ال�شخ�شية واملهنية 
تعزيز مك�نة اجل�معة  بف�علية يف  و�ش�هموا 
واملجتمعية  التطوعية  اأعم�لهم  خ��لل  من 
اأو م�����ش���ري��ع خ������ش��ة يف ري����دة  وال��ت��وع��وي��ة، 
االأعم�ل �شجلت جن�ح�ً فريداً يف �شوق العمل 

يف الدولة واملنطقة.

•• العني - الفجر

احل�شري  والتخطيط  اجلغرافي�  ق�شم  افتتح 
بج�معة  واالجتم�عية  االإن�ش�نية  العلوم  بكلية 
الع�مل  امل�شتدامة(  امل��دن   ( معر�س  االإم�����رات 
امل�ش�ريع  م��ن  نخبة  لعر�س  ال��ذك��ي،  ال��رق��م��ي 
احل����يل،  ال���درا����ش���ي  للف�شل  للطلبة  امل��م��ي��زة 
احلرم  يف  الهليل  املبنى  مب�شرح  ام�س  وذل��ك 
اجل���م��ع��ي مب��دي��ن��ة ال��ع��ني، ب��ح�����ش��ور ع���دد من 
العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  ممثلي 
ال�شرك�ت  م��ن  وع����دد  ال���دول���ة،  وال��ب��ل��دي���ت يف 
اآي درونز  بنتلي وف�لكون  اخل��شة مثل �شركة 
التدري�شية يف مدار�س الدولة  الهيئة  واأع�ش�ء 

واجل�معة، والطلبة.
واأك��دت الدكتورة خولة الكعبي – رئي�س ق�شم 
اجل��غ��راف��ي��� وال��ت��خ��ط��ي��ط احل�������ش���ري-اأن هذا 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  ي���أت��ي  امل��ع��ر���س 
مف�هيم اال�شتدامة يف املدن احل�شرية، بحيث 

تكون مدن خ�شراء �ش�حلة للعي�س وذلك من 
االجتم�عية  اال�شتدامة  مف�هيم  تبني  خ��لل 
�شرورة  اإىل  واأ���ش���رت  والبيئية،  واالقت�ش�دية 
تغيري  احل���دي���ث���ة يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ت��وظ��ي��ف 
املن�زل ذكية للعي�س  الع�مل ب�شكل كبري وجعل 
اأمن�ط حي�ة ذكية. وت�شمنت الفع�لية على  يف 
 2030 اأب��وظ��ب��ي  ع��ر���س تعريفي ح��ول روؤي���ة 
جمل�س  م��ن  احل��م���دي  حمد  املهند�س  األ��ق���ه��� 
اأبوظبي للتخطيط العمراين، حيث قدم فيه� 
اإم���رة م�شتدامة حت�فظ  اأبوظبي  طرق جلعل 
على موارده� الطبيعية لي�شتفيد منه� اجليل 
احل������يل واالأج�����ي������ل ال���ق����دم���ة، وك��ي��ف��ي��ة دعم 
وقدم  كم�  ومن��وه،  االقت�ش�دي  التنوع  ومتكني 
الهند�شي  امل��دي��ر   – خ�ش�ف  �شبيح  ال��دك��ت��ور 
اأف��ري��ق��ي��� ب�شركة  و���ش��م���ل  االأو�����ش����ط  ل��ل�����ش��رق 
بعنوان  حم��شرة  النقل-  لتقني�ت  ه�يربلوب 
"م�شتقبل املوا�شلت"، عر�س فيه� نبذة حول 
اأه��م��ي��ة م�����ش��روع ال��ه���ي��ربل��وب يف و���ش��ع حلول 

مل�ش�كل الرك�ب واالزدح�م، وكيفية تطوير هذا 
النظ�م للم�ش�همة للحد من هذه امل�شكلة.

املتعلقة  امل�����ش���ري��ع  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة ع�����دداً  وق����دم 
قدمت  حيث  ال��ذك��ي،  التكنولوجي  ب�لتحول 
اإلكرتوين  ال��ظ��ن��ح���ين م��وق��ع  ال��ط���ل��ب��ة م���وزة 
اخلرائط،  ق��راءة  ب�أ�ش��شي�ت  االأط��ف���ل  لتعليم 
وع�ئ�شة  ال�شمريي  نوف  الط�لب�ت  كم� قدمت 
ال�شيعري، م�شروع حديقة  واأمرية  ال�شريدي 
اإىل  تهدف  بدوره�  والتي  امل�شتدامة  امل�شتقبل 
الط�قة  توليد  يف  املتجددة  الط�قة  ا�شتخدام 
ل��ن��ف�����ش��ه���، ح��ي��ث حت��ت��وي ه���ذه احل��دي��ق��ة على 
على  تعتمد  واأل���ع����ب  للط�قة  م��ول��دة  ���ش��ج���دة 
بحرية  اإىل  ب�الإ�ش�فة  احلركية  الط�قة  توليد 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة. ك��م��� ت�شمن  ا���ش��ط��ن���ع��ي��ة ���ش��دي��ق��ة 
امل��ع��ر���س ع��ل��ى م�����ش���ري��ع م��ب��ت��ك��رة اأخ����رى مثل 
تطبيق خلريطة ثلثية االأبع�د مل�ش�عدة طلبة 
وزوار اجل�معة على الو�شول للمب�ين الكلي�ت 
املختلفة ب�جل�معة ب�شكل اأ�شرع، والذي يجري 

تطويره االآن وربطه مب�شروع تو�شيل االأدوية 
وامل�شتلزم�ت االأخرى ب��شتخدام "ط�ئرة بدون 
طي�ر"، كم� ومت خلل املعر�س تكرمي مدر�شة 
على  العني،  االأ�ش��شي مبدينة  للتعليم  التفوق 
االأك����دمي���ي مع  ال��ت��ع���ون  21 �شنة على  م���رور 

الل�شفية  االأن�شطة  لدعم  االإم�����رات  ج�معة 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ش����ء  وت���ك���رمي  ل��ل��ط��ل��ب��ة، 
كم�  للطلبة،  لدعمهم  املعر�س  يف  امل�ش�ركني 
نبذة  العبدويل  �شهد  الق�شم  خريجة  وقدمت 

عن كت�به� اجلديد "�شيء من ال�شهد".

م�صت�صفى املفرق يطلق مبادرة 
النف�صية "توعية" لال�صت�صارات 

 
•• اأبوظبي - الفجر

"�شحة"  اأبوظبي للخدم�ت ال�شحية  م�شت�شفى املفرق اأحد من�ش�آت �شركة 
يطلق خدمة الدعم النف�شي للمر�شى املنومني يف العن�بر، والذين يواجهون 
�شغوط�ت نف�شية ن�جتة عن االأو�ش�ع ال�شحية التي وجدوا انف�شهم يع�نون 

منه� اأو ب�شبب مر�س ع�ش�ل �شيوؤثر على حي�تهم وحي�ة اأ�شرهم. 
يف  املر�شى  ���ش��وؤون  اإدارة  مدير  اخلييلي  مغري  جمعة  خليفة  يو�شح  فكم� 
اأهمية  النف�شية ال تقل  اأن ال�شحة  م�شت�شفى املفرق: انطلق� من حقيقة 
عن ال�شحة البدنية يف عملية العلج، ومل� للعلج النف�شي من دور يف تعزيز 
املب�درة التي  جودة وفع�لية العلج ال�شريري، لذا عملن� على تقدمي هذه 

�شت�ش�هم يف تعزيز نت�ئج خدم�تن� يف الرع�ية ال�شحية ب�جلودة املرجوة.
من  ك��ب��رية  ن�شبة  ت�شتهدف  النف�شي  ال��دع��م  جل�ش�ت  اخلييلي:  وي�شيف 
ال�شرط�ن،  وخ��دم���ت  ال�شدم�ت،  جراحة  خدم�ت  يتلقون  الذين  املر�شى 
وك����إدارة تعمل  االأط���راف،  املخطط لهم ببرت  واملر�شى  و�شح�ي� احل��روب، 
ب�شكل مب��شر لت�شهيل تلقي املر�شى على اخلدم�ت وحل م�ش�كلهم انطلقت 

هذه الفكرة التي القت اقب�ال من املر�شى ونت�ئج ايج�بية. 
بداية  ا�شت�ش�رة نف�شية منذ   70 "توعية" من تقدمي  وقد متكنت مب�درة 
الع�م اجل�ري، وت�أكد العنود حممد ع�مر ال�شواعي – اأخ�ش�ئي اجتم�عي 
الرع�ية  تقدمي  "�شحة" ب�لري�دة يف  �شركة  روؤي��ة  "مت��شي� مع  اإكلينيكي: 
ال�شحية املتك�ملة واملتميزة ب�أعلى مع�يري اجلودة وال�شلمة الدولية، ك�ن 
اأوال  قبوله�  ليتم  النف�شي  للدعم  خدم�تن�  تطوير  يف  نب�در  اأن  من�  لزام� 
من املتع�ملني، فكلمة "توعية" تعرف ب�أنه� اك�ش�ب الفرد الوعي والب�شرية 
التي قد  العقب�ت  االأم��ور، من �شمنه� مواجهة  حول جوانب خمتلف من 
تقف ح�جزا عن تلقي علجه وتع�فيه، وركزت املب�درة على تقدمي االإر�ش�د 
اأف��راد االأ�شرة  النف�شي والتدخل املبكر لتقدمي الدعم النف�شي،  ومت ادراج 
متك�ملة  خدم�تن�  لتكون  اأي�����ش���،  النف�شية  اال�شت�ش�رية  اجلل�ش�ت  �شمن 
للم�شي قدم� وجت�ز  ايج�د احللول  واأ�شرته من  املري�س  ويتمكن كل من 

هذه املحنة.
احل�الت  ت��ت��ف���وت  اإكلينيكي:  اجتم�عي  اأخ�ش�ئي  امل��و���ش��وي  زي��ن��ب  وت��ق��ول 
ب�حلروق  امل�����ش���ب��ني  امل��ر���ش��ى  لت�شمل  "توعية"  م���ب����درة  م��ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دة 
واملعر�شني الأ�شرار ب�لغة، واملر�شى الذين يتم ت�شخ�شيهم مبر�س ع�ش�ل 
ك�ل�شرط�ن وغريه بحيث يف ح�لة مل يتقبل املري�س النت�ئج التي �شرحه� له 
الطبيب يقوم االخ�ش�ئي النف�شي ب�لتدخل ال�شريع مل�ش�عدة املري�س على 
الطبيب  ي�شعه�  التي  للخطة  وفق�  ب�لعلج  والبدء  ال�شحي  و�شعه  تقبل 
له، كم� تقدم مب�درة "توعية" الدعم الأفراد االأ�شرة لتج�وز ال�شعور ب�لذنب 
اأو لتقبل ح�الت الوف�ة التي يكون وقعه� كبري ومفجع خ��شة اإذا ك�نت يف 

ح�لة مف�ج�أة مثل حوادث ال�شي�رات. 
وتهدف مب�درة توعية مل�ش�عدة االأطب�ء يف حت�شني نت�ئج العلج من خلل 
املري�س  لكل من  العقلية  ال�شحة  ب�أهمية  الوعي  رفع  و  النف�شي،  التدخل 

واأفراد اأ�شرته، وتقدمي الدعم لهم، م�ش�عدة مر�شى ال�شدم�ت نف�شي�.

مببادرة من نادي اللغة الفرن�سية

ق�صم درا�صات الرتجمة بجامعة االإمارات 
ينظم فعاليات يوم اللغة الفرن�صية

 •• العني - الفجر

نظم ن�دي اللغة الفرن�شية بج�معة االإم�رات، فع�لي�ت )يوم اللغة الفرن�شية( 
مببنى  ام�س  وذل��ك  طلبي،  ومعر�س  متنوعة  وف��ق��رات  اأن�شطة  مت�شمن�ً 
ق�شم  رئي�س  وبح�شور  ب�حلرم اجل�معي،  الهليل  ب�ملبنى  املعلوم�ت  تقنية 
املنجد،  اإبراهيم  الفرن�شية  اللغة  واأ�شت�ذ  الدكتور ه�لة �شرك�س-  الرتجمة 

وعدد من اأع�ش�ء الهيئة التدري�شية والطلبة.
وتهدف هذه الفع�لية اإىل نقل املعرفة وامله�رات لطلبة اجل�معة، واالطلع 
االأخرى،  االأط��راف  مع  الفع�ل  التوا�شل  وحتقيق  واملع�رف  الثق�ف�ت  على 

اإ�ش�فة اإىل ا�شتقط�ب الطلبة للدرا�شة الرتجمة واللغ�ت. 
وق�لت الدكتورة ه�لة �شرك�س رئي�س ق�شم الرتجمة يف افتت�ح فع�لي�ت يوم 
الرتجمة: اإن ق�شم الرتجمة يحر�س على تلبية احتي�ج�ت �شوق العمل يف 
دول��ة االإم���رات من املرتجمني املخت�شني يف جم���الت ال�شح�فة والتج�رة 
والق�نون واالأدب والطب وغريه� من االخت�ش��ش�ت، والعمل على تدري�س 
على  الفع�لي�ت  هذه  وتعمل  والفرن�شية،  والكورية  ك�الأمل�نية  ع�ملية  لغ�ت 
عك�س قدرات ومه�رات طلبتن� من ق�شم درا�ش�ت الرتجمة، اإ�ش�فة التعريف 
ب�للغة  غن�ئية  ف��ق��رة  الفرن�شية  اللغة  ي��وم  وت�شمن  االأخ����رى.  بثق�ف�ت 
اإ�ش�فة اإىل معر�س  الفرن�شية، وق�ش�ئد ب�لفرن�شية قدمه� طلب الق�شم، 
لل�شور  ومعر�س  واأل��ع���ب،  وم�ش�بق�ت  فرن�شية،  �شعبية  م���أك��والت  ت�شمن 

الفوتوغرافية وركن للر�شم والتلوين.



طّور ب�حثون من ج�معة ك�مربيدج تطبيق�ً على الهواتف 
و�شلوكهم  مزاجهم  بتتبع  للم�شتخدمني  ي�شمح  الذكية 

خلل اليوم، مقدم�ً ب�لت�يل اأداة لفح�س الذات 
ت�شتند اإىل بي�ن�ت. ونّزل اأكرث من 10 

التطبيق  ���ش��خ�����س  اآالف 
وا�شتعملوه.

التطبيق  ي���ح�������سّ 
امل�����������ش�����ت�����خ�����دم�����ني 

ع�����ل�����ى م�����لء 

ا���ش��ت��ب���ن���ت ت�����ش��ّج��ع ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري ال���ذات���ي ال��ع��م��ي��ق خلل 
اأ���ش��ئ��ل��ة عن  عليهم  ط����رح����ً  ال���ي���وم،  م��ن  م��راح��ل خمتلفة 
مزاجهم، وتف�علهم االجتم�عي، و�شعورهم ب�لر�ش� حي�ل 
التطبيق،  ا�شتخدام  موا�شلة  وم��ع  حي�تهم. 

تزداد اخل��شي�ت التي ي�شتطيع امل�شتخدم ا�شتعم�له�.
ف�شًل عن ال�شم�ح للم�شتخدم بتحديد مزاجه ون�ش�ط�ته 
ن�ش�طه  ع��ن  البي�ن�ت  ب��ه��دوء  التطبيق  يجمع  وتتبعهم�، 
الذي  االأج��ه��زة،  يف  الت�ش�رع  مقي��س  خ��لل  من  اجل�شدي 
من  التثبت  من  الب�حثون  ومتكن  ت�ش�رعه�.  مدى  يقي�س 
م�  خ��لل  م��ن  اجل�شدي  الن�ش�ط  ع��ن  البي�ن�ت  ه��ذه  دق��ة 

يحدده امل�شتخدمون اأنف�شهم يف هذا املج�ل.
الن�ش�ط  واملعلوم�ت عن  ال�شع�دة  الب�حثون علم�ت  جمع 

بني  م�����ش��ت��خ��دم���ً   10371 م���ن  اجل�����ش��دي 
ويونيو   2013 ع����م  ف���رباي���ر  ���ش��ه��َري 

وفرة  تفح�شهم  وبعد   .2014 ع�م 
البي�ن�ت هذه، تو�شلوا اإىل رابط 

التحديد  )م����ع�����م����ل  ����ش���غ���ري 
ب����ل���غ  واإمن������������   ).03  =

الن�حية  من  االأهمية 
االإح�ش�ئية )القيمة 

االح�����ت�����م������ل�����ي�����ة = 
002.( بني الن�ش�ط 
اجل���������������������ش����������دي 
�س  ملح�شو ا
وب������������������������������ني 

ال�شع�دة.

ميكنن�  ال 
نحدد  اأن 
ب�شكل ح��شم 
الذي  االجت�ه 
ي�������ش���ل���ك���ه ه����ذا 

الرابط:
اأن احلركة جتعل  اأم  اأكرث ن�ش�ط�ً  هل االأ�شخ��س ال�شعداء 

الن��س �شعداء؟
ت��ع��زز التم�رين  - ق��د ي��ك��ون اجل����واب االح��ت��م���ل��ني م��ع���ً. 
يف  ب�لت�أكيد  ي�ش�هم  م���  اأوج��ه��ه���،  بكل  اجل�شدية  ال�شحة 

حت�شني ال�شحة العقلية.
مت��������ري�������ن ولكن اإن كنت خ�مًل عموم�ً، فلن حت�ّشن جل�شة 

احل�فل  احل��ي���ة  من��ط  اأن  اإال  م���زاج���ك. 
امل�شتمر  اجل�����ش��دي  ب���ل��ن�����ش���ط 

هم  ي�ش�

على م� يبدو يف تعزيز ال�شع�دة يف احلي�ة.

به�  يتحرك  التي  الوترية  )ترتبط  الب�حثون:  ي�شتخل�س 
الن��س ج�شدي�ً خلل اليوم،

ت�����ش��م��ل مت����ري���ن ري������ش��ي��ة ق���وي���ة، ب�ل�شحة  ل���و مل   ح��ت��ى 
اجل�شدية وال�شع�دة على حد �شواء.

العمليتني اجل�شدية  بني  مهم�ً  رابط�ً  البحث   فقد ك�شف 
اإحداه�  يف  التغيريات  اأب�شط  اأن  اإىل  م�شرياً  والنف�شية، 
على  ت���ن���ع���ك�������س 

االأخرى(.

مـنــ�عـــــات
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بروف�شور  م����وروزوف،  األيك�شي  ال��دك��ت��ور  يذكر 
واأب��رز معّد  م�ش�عد يف معهد ك�رليون للبحوث 
يف هذه الدرا�شة: )�شحيح اأن التج�رب ال�ش�دمة 

ال ت�شبب اأمل�ً ج�شدي�ً،
اال�شطراب�ت  يف  خطر  ع���م��ل  ت�شّكل  اأن��ه���  اإال   

العقلية(.
ال����درا�����ش����ة م�����ش��ب��ق���ً يف م���وق���ع جملة  ُن�������ش���رت 
 Neuropsychopharmacology
على �شبكة االإنرتنت، وتبنّي اأن ا�شطراب اإجه�د 
القلق  ا�شطراب�ت  اأحد  ُيعترب  ال�شدمة  بعد  م� 
التي تظهر يف بع�س احل�الت بعد اختب�ر حدث 
�ش�دم، اأو خميف، اأو خطري، وفق املعهد الوطني 

لل�شحة العقلية يف الوالي�ت املتحدة.
�شحيح اأن معظم َمن يعي�شون حوادث خطرية 

ال يطّورون هذا اال�شطراب، 
اإال اأن نحو �شبعة اإىل ثم�نية من كل مئة �شخ�س 
اإج��ه���د م��� بعد ال�شدمة يف  ي��ع���ن��ون ا���ش��ط��راب 
الوطني  امل��رك��ز  وف��ق  حي�تهم،  م��ن  م���  مرحلة 
ال�شطراب اإجه�د م� بعد ال�شدمة الت�بع لدائرة 

�شوؤون قدامى احلرب االأمريكية.
ال�شدمة  بعد  م�  اإجه�د  ا�شطراب  يقت�شر  )ال 

على �شح�ي� املر�س، اأو االإ�ش�بة، اأو االعتداءات 
اأح��ب���ءه��م، وَمن  اأي�����ش���ً  ب��ل ي�شيب  االإره���ب��ي��ة، 
م�  ي�ش�هدون  َم��ن  واأح��ي���ن���ً  رع�يتهم،  ي��ت��ول��ون 
ي��ح��دث م��ع��ه��م: اأن��������س ي��راق��ب��ون م��ع���ن���ت��ه��م اأو 

يطلعون عليه�(، وفق موروزوف.
ذاته  بحد  ال�����ش���دم  احل���دث  اأن  مو�شح�ً  يت�بع 
ي��ع��ّزز احتم�ل  اأن��ه  اإال  ي���وؤدي اإىل ا���ش��ط��راب،  ال 

االإ�ش�بة به.
الذين  االأوالد  اأن  اإىل  االأدل���ة  )ت�شري  وي��ق��ول:   
 11 ���ش���ه��دوا التغطية االإع��لم��ي��ة الع��ت��داءات 
اأك����رث عر�شة  ُي���ع���ت���ربون  ���ش��ب��ت��م��رب االإره����ب���ي���ة 
للإ�ش�بة ب��شطراب اإجه�د م� بعد ال�شدمة يف 
يتعر�شون  عندم�  حي�تهم  من  الحقة  مرحلة 

مل�شقة اأخرى(.
علوة على ذلك، ي�شري تقييم اأعده معهد راند 
ع�م 2008 لعدد من الدرا�ش�ت عن ا�شطراب 
اإجه�د م� بعد ال�شدمة والك�آبة بني جنود ن�شروا 
بح�دثة  ���ش��م��ع��وا  َم���ن  اأن  اإىل  ن����زاع  م��ن���ط��ق  يف 
خ��ط��رية )م��ث��ل ت���ب����دل الإط�����لق ال���ن����ر( ك�نوا 
معر�شني للإ�ش�بة بهذا اال�شطراب بقدر َمن 

اختربوا �شخ�شي�ً تلك التجربة.

ذكريات اأقوى
موروزوف  م��ن  ك��ل  اكت�شف  �ش�بقة،  درا���ش���ت  يف 
والدكتور وات�رو اإيتو، بروف�شور م�ش�عد وب�حث 
يف معهد ك�رليون للبحوث الت�بع ملعهد فرجيني� 
تلحظ  ال���ت���ي  ال���ق���وار����س  اأن  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي���، 

االإجه�د لدى نظرائه�، 
اإال اأنه� ال تع�نيه بنف�شه�، تكّون الذكري�ت اأقوى 
املخريفة  جت���رب��ه���  ع��ن  الطبيعي  امل��ع��دل  م��ن 
ال�شلوك يتلءم مع م�  ب�أن هذا  اخل��شة، علم�ً 

مير به اأن��س يع�نون اإجه�د م� بعد ال�شدمة.
ا�شتن�داً اإىل هذه االكت�ش�ف�ت، 

قّرر الب�حثون التحقق مم� اإذا ك�ن جزء الدم�غ 
امل�شوؤول عن الرتكيز يف ح�لة االآخرين العقلية 
االأم�مية، يتبدل  الق�شرة اجلبهية  اأي  وفهمه�، 

فعلي�ً بعد م�ش�هدة خوف االآخرين.
ال��دك��ت��ور يل ليو،  ق������س  ال��غ���ي��ة،  لتحقيق ه��ذه 
ب���ح��ث ي��ت���ب��ع درا����ش����ت���ه م���� ب��ع��د ال���دك���ت���وراه يف 
املخترب، عملية االنتق�ل يف الو�شلت الع�شبية 
تبلغ  التي  االإ���ش���رات  التي ت�شبط قوة  الك�بحة 
اأجزاء  من  منطلقًة  االأم�مية  اجلبهية  الق�شرة 

اأخ���رى م��ن دم���غ ف��ئ��ران �شهدت ح��دث���ً جمهداً 
ع�نته ف�أرة اأخرى.

ي��ذك��ر م�������وروزوف: )ت�����ش��ري ق��ي������ش���ت ل��ي��و اإىل 
تدفق  ت��وزي��ع  فعلي�ً  تعيد  اخل���وف  م��راق��ب��ة  اأن 

املعلوم�ت.
اإىل االإجه�د،  اإع�دة التوزيع هذه   وتعود عملية 
ال املراَقبة فح�شب، بل االأمور املتن�قلة اأي�ش�ً من 
خلل االإ�ش�رات االجتم�عية، مثل لغة اجل�شم، 

وال�شوت، والرائحة(.
ي��وؤك��د م������وروزوف اأن ه���ذا ال��ت��ب��دل ي��ع��ّزز على 
الو�شلت  ع��رب  اأو���ش��ع  توا�شل  عملية  يبدو  م��� 
يف  ال��ع��م��ي��ق��ة  اخل��ل��وي��ة  ال��ط��ب��ق���ت  يف  الع�شبية 
ترتاجع  العملية  ه��ذه  اأن  م��ع  املخية،  الق�شرة 
م�  العلم�ء  ي��ع��رف  ال  ال�شطحية.  الطبق�ت  يف 
ب�لتحديد،  ال���دارات  على  تطراأ  التي  التبدالت 

اإال اأنهم واثقون من اأنه� تتبدل.
عندم�  الت�لية.  اخلطوة  )هذه  الب�حث:  يختم 
يع�ين  اإن�ش�ن  دم���غ  يف  التغيري  ه��ذا  اآلية  نفهم 
جت�رب مم�ثلة، نتو�شل على االأرجح اإىل اإدراك 
كيفية تطّور ا�شطراب مثل ا�شطراب اإجه�د م� 

بعد ال�شدمة(.

تطبيق ي�سمح للم�ستخدمني بتتبع مزاجهم و�سلوكهم خالل اليوم

الن�صاط اجل�صدي امل�صتمر ي�صاهم يف تعزيز �صعادتك

اكت�صاف ي�صاهم يف تو�صيح بع�س خ�صائ�س
 ا�صطراب اإجهاد ما بعد ال�صدمة

اكت�سف باحثون اأن ال�سعور بخوف االآخرين يبّدل طريقة تدفق املعلومات 
يف الدماغ، وهو اكت�ساف ي�ساهم يف تو�سيح بع�س خ�سائ�س ا�سطراب اإجهاد 

ما بعد ال�سدمة.
ي�سري باحثون من معهد فرجينيا للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة االأمريكية 
يجعلنا  ما  الدماغ،  يف  اأثرًا  ترتك  �سلبية  عاطفية  جتربة  م�ساهدة  اأن  اإىل 

اأكرث �سعفًا.

ت�سري درا�سة مبتكرة جديدة ُن�سرت يف جملة PLoS ONE اإىل اأن االأ�سخا�س الن�سطني ج�سديًا يكونون عادًة اأكرث �سعادة.
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العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة وعنوانه� : �شركة فوجل� امللحية.  )�س.ذ.م.م.( 
حمدودة   م�شئولية  ذات  �شركة   : الق�نوين  ال�شكل    680265  / الرخ�شة  رقم 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب    1106355  : التج�ري  ب�ل�شجل  القيد  رقم 
ب�نحلل  لديه�  التج�ري  ال�شجل  يف  الت�أ�شري  مت  قد  ب�أنه  بدبي  االقت�ش�دية 
املذكور  امل�شفي  وبتعيني   2017/04/13 /1198بت�ريخ  رقم  حتت  ال�شركة  
لدي  املوثق  العمومية  اجلمعية  قرار  ح�شب  ال�شركة  بت�شفية  للقي�م  اأعله 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى  العدل    الك�تب 
املعني يف مك�تبة الك�ئنة يف – ديرة – بور�شعيد – ت /2955248 �س ب/8540 ،  
م�شطحب� معة ك�فة امل�شتندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خلل )45( يوم� من 

ت�ريخ ن�شر هذا االعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي وعنوانه : �شفي�ن االغ� و�شرك�ه - حم��شبون ق�نونيون 
ا�شم ال�شركة وعنوانه� : �شركة ايليت امللحية )�س .ذ.م.م.( رقم الرخ�شة  / 680265   العنوان: 
رقم  ذات م�شئولية حمدودة   �شركة   : الق�نوين  ال�شكل  امللحية    دبي  )7( مدينة  رقم  مكتب  
ب�أنه  التنمية االقت�ش�دية بدبي  القيد ب�ل�شجل التج�ري : 1106355   مبوجب هذا تعلن دائرة 
قد مت الت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري لديه� ب�نحلل ال�شركة املذكورة اأعله وذلك مبوجب قرار 
املحرر   العدل حتت رقم  الك�تب  بت�ريخ 2017/04/13 واملوثق لدي  لل�شركة  العمومية  اجلمعية 
1198  بت�ريخ 2017/04/13  وبتعيني امل�شفي املذكور اأعله للقي�م بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار 
اجلمعية العمومية املوثق لدي الك�تب العدل.  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم 
اإىل امل�شفي املعيني يف مك�تبة الك�ئنة يف – ديرة – بور�شعيد – مكتب رقم )204( بن�ية الغ�من 
اجلديدة.  – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�شطحب� معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جريمينا ملتابعة املعامالت - �س ذ م م 
 - دب��ي لل�شتثم�ر  �شنرت - جممع  بزن�س  اإم���رات��ي  BC13 جرمن  : مكتب  العنوان 
ال�شكل الق�نوين : ذات م�شوؤولية حمدودة رقم الرخ�شة : 729735  رقم القيد ب�ل�شجل 
ب�أنه قد مت  التنمية االقت�ش�دية بدبي  دائ��رة  التج�ري : 1160614 مبوجب هذا تعلن 
اأع��له، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�شركة  ب�إنحلل  التج�ري لديه�  ال�شجل  الت�أ�شري يف 
بت�ريخ   دب��ي  العدل حم�كم  ك�تب  ل��دى  واملوثق  بت�ريخ 2017/2/7   دب��ي  ق��رار حم�كم 
2017/2/7  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�سارد 
ح�شر  ال�شيخ  ملك   119 رق��م  مكتب   : العنوان  واال�ست�سارات   احل�سابات  لتدقيق 
القرهود - ه�تف  2555155-04 ف�ك�س: 04-2555151   ال مكتوم - ديرة -  بن مكتوم 
الثبوتية وذلك خلل )45( يوم�ً من ت�ريخ  امل�شتندات واالأوراق  م�شطحب�ً معه ك�فة 

ن�شر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

وتاأ�سي�سها  ال�سحية  امل�سروعات  يف  لال�ستثمار  كابيتل  رويال   : ال�شركة  ا�شم 
واإدارتها �س ذ م م   العنوان :  مكتب رقم 2712-2713 ملك كونكورد ت�ور - تيكوم  
ال�شكل الق�نوين : ذات م�شوؤولية حمدودة رقم الرخ�شة : 722844  رقم القيد ب�ل�شجل 
ب�أنه قد مت  التنمية االقت�ش�دية بدبي  دائ��رة  التج�ري : 1149904 مبوجب هذا تعلن 
اأع��له، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�شركة  ب�إنحلل  التج�ري لديه�  ال�شجل  الت�أ�شري يف 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2016/11/23  واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ  
2016/11/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�سارد 
لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات  العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�شيخ ح�شر بن 
  04-2555151 ف�ك�س:   04-2555155 ه���ت��ف    - ال��ق��ره��ود   - دي��رة   - مكتوم  ال  مكتوم 
الثبوتية وذلك خلل )45( يوم�ً من ت�ريخ  امل�شتندات واالأوراق  م�شطحب�ً معه ك�فة 

ن�شر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ال�سارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات  
القرهود  دي��رة -  ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم -  العنوان : مكتب رقم 119 ملك 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2555151 ف�ك�س:   04-2555155 ه�تف    -
االقت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية جريمينا 
بت�ريخ  دب���ي  حم���ك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م  م  ذ  ���س   - املعامالت  ملتابعة 
العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2017/2/7 وعلى  2017/2/7 واملوثق لدى ك�تب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��له، م�شطحب�ً معه ك�فة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
 ا�شم امل�شفي/رويال كابيتل لال�ستثمار يف امل�سروعات ال�سحية وتاأ�سي�سها واإدارتها �س ذ م م 
العنوان :  مكتب رقم 2712-2713 ملك كونكورد ت�ور - تيكوم  ال�شكل الق�نوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة رقم الرخ�شة : 722844  رقم القيد ب�ل�شجل التج�ري : 1149904 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي 
وذلك  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  ال�سارد  لت�شفية  اأع���له  امل��ذك��ور 
العدل  ك�تب  لدى  واملوثق   2016/11/13 بت�ريخ  دبي  ق��رار حم�كم  مبوجب 
اأو مط�لبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من  بت�ريخ 2016/11/13  دبي  حم�كم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوم�ً من 

ت�ريخ ن�شر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 819
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�شيد/ يون�س عبدالرحمن حممد عبداهلل ، اإم�راتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتن�زل عن 
ك�مل ح�شته الب�لغة 51 %  وذلك اىل ال�شيد/ نعمت اهلل ط�هر ح�شني - افغ�ن�شت�ين اجلن�شية وكم� يرغب ال�شيد/ فقري 
ح�شني حممد ح�شني - افغ�ن�شت�ين اجلن�شية  يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة 24% وذلك اىل ال�شيد/ 
نعمت اهلل ط�هر ح�شني - افغ�ن�شت�ين اجلن�شية وترغب ال�شيدة/ زليخ� بنت مرزا ح�شني - افغ�ن�شت�نية اجلن�شية يف 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة 25% وذلك اىل ال�شيد/ نعمت اهلل ط�هر ح�شني - افغن�شت�ين اجلن�شية - يف 
الرخ�شة التج�رية امل�شم�ة )ال�شع�ع االحمر لتج�رة قطع غي�ر ال�شي�رات امل�شتعملة ذ م م - والتي ت�أ�ش�شت ب�إم�رة  ال�ش�رقة 
اىل  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  من  الق�نوين  ال�شكل  تغري   : اخرى  تغيريات   -   )611835( رقم  رخ�شة  مبوجب 
موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدم�ت - تغري اال�شم التج�ري من )ال�شع�ع االحمر لتج�رة قطع غي�ر ال�شي�رات امل�شتعملة - ذ 
م م( لي�شبح اال�شم التج�ري اجلديد )ال�شع�ع االحمر لتج�رة قطع غي�ر ال�شي�رات امل�شتعملة(.  وعملبن�س امل�دة )14( 
فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �ش�ن الك�تب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س 

حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 818
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�شيد/ عبدالكرمي حممد �شريقي - �شوري اجلن�شية اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة 100%  وذلك ال ال�شيد/ ح�شن حممد عبدالغفور اله�وي - 
اإم�راتي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التج�رية امل�شم�ة )مطعم النوفرة الدم�شقية( ت�أ�ش�شت ب�إم�رة 

ال�ش�رقة مبوجب رخ�شة جت�رية رقم )564598( 
- مت تغيري ال�شكل الق�نوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدم�ت اىل موؤ�ش�شة فردية 

- مت تغيري اال�شم التج�ري من مطعم النوفرة الدم�شقية اىل مطعم عرو�س ال�ش�م 
وعملبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �ش�ن الك�تب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد 
ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  اعالن 

املرجع : 817
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�شيد/ �ش�لح حممد عبداهلل اآل علي - اإم�راتي  اجلن�شية 
االحلم  )جزيرة  يف    %100 الب�لغة  ح�شته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب 
للهواتف املتحركة( موؤ�ش�شة فردية - مبوجب رخ�شة رقم 571644 ( وذلك لل�شيد/ 

ج��شم حممد عبدالرحمن احلمر اآل علي - اإم�راتي اجلن�شية 
وعملبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س 

على ذلك عليه اتب�ع ال�شبل الق�نونية حي�ل ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 816
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�شيد/ م�جد حمد �شعيد حمد الكلب�ين ، اإم�راتي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد خليل 
فلفل(  )م�شرت  امل�شم�ة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية    اإم�راتي   - احلو�شني  جمعه  ابراهيم 

ت�أ�ش�شت ب�إم�رة ال�ش�رقة مبوجب رخ�شة رقم )525375( 
تغيريات اخرى : ال يوجد. 

وعملبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�ش�ن الك�تب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2756   

املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني  - �س م ع - بوك�لة املح�مية موزه اخلظر 
املنذر اليه� : واداكي برامبيل م�ثيو الك�شندر  

بوك�لتن� عن بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - املنذر وعلى �شوء �شم�نكم ال�شخ�شي ملديونية 
�شركة ال�شعبية للهند�شة - �س ذ م م واملرت�شدة يف ذمتكم نتيجة �شم�نكم التف�قية القر�س املربمة 
املنذر بت�ريخ 10 م�يو 2016   ننذركم ب�شرورة  ال�شعبية للهند�شة �س ذ م م والبنك  ال�شركة  بني 
الف  وع�شرين  واث��ن���ن  واربعم�ئة  )مليون�ن  دره��م(   2422917.76( وق���دره   مبلغ  قيمة  �شدادكم 
ن�شر  ت�ريخ  اي�م من  �شبعة  وذلك يف غ�شون  فل�ش�(  و�شبعون  و�شتة  درهم  و�شبعة ع�شر  وت�شعم�ئة 
هذا االنذار ، واال �شن�شطر ا�شفني اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية اجت�هكم ، ومط�لبتكم ق�ش�ئي� 
البنك  بتعوي�س  اي�ش�  الزامكم�  ، مع  املبلغ  ب�شدادكم� قيمة هذا  املدين  والتك�فل مع  ب�لت�ش�من 
املنذر  عن ك�فة اال�شرار التي تكبده� جراء تعنتكم وامتن�عكم عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع 

حتميلكم ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة املرتتبة على ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

 النذار العديل رقم 2017/2751   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني  - �س م ع - بوك�لة املح�مية موزه اخلظر 

املنذر اليه� : ال�شعبية م�رين - �س ذ م م 
بوك�لتن� عن بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - املنذر وعلى �شوء �شم�نكم ال�شخ�شي ملديونية 
�شركة ال�شعبية للهند�شة - �س ذ م م واملرت�شدة يف ذمتكم نتيجة �شم�نكم التف�قية القر�س املربمة 
املنذر بت�ريخ 10 م�يو 2016.  ننذركم ب�شرورة  ال�شعبية للهند�شة �س ذ م م والبنك  ال�شركة  بني 
وت�شعم�ئة  الف  وع�شرين  واثن�ن  واربعم�ئة  2422917.76)مليونني  وق��دره   مبلغ  قيمة  �شدادكم 
و�شبعة ع�شر درهم و�شتة و�شبعون فل�ش�( وذلك يف غ�شون �شبعة اي�م من ت�ريخ ن�شر هذا االنذار ، 
واال �شن�شطر ا�شفني اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية اجت�هكم ، ومط�لبتكم ق�ش�ئي� ب�لت�ش�من 
والتك�فل مع املدين ب�شدادكم� قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم� اي�ش� بتعوي�س البنك املنذر عن ك�فة 
اال�شرار التي تكبده� جراء تعنتكم وامتن�عكم عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع حتميلكم ك�فة 

الر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة املرتتبة على ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

 النذار العديل رقم 2017/2753   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني  - �س م ع - بوك�لة املح�مية موزه اخلظر 

املنذر اليه� : فيني�س فيج�ي�ن فيج�ي�ن فيليوده�ن - هندي اجلن�شية  
بوك�لتن� عن بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - املنذر وعلى �شوء �شم�نكم وكف�لتكم ملديونية 
ال�شم�ن  خط�ب  مبوجب  ذمتكم  يف  واملرت�شدة  م   م  ذ  �س   - للخدم�ت  انرتن��شيون�ل  هيم��شكو 
درهم   9002000 وق��دره  مبلغ  قيمة  �شدادكم  ب�شرورة  ننذركم   ،2015 اكتوبر   24 امل��وؤرخ  التج�ري 
ت���ري��خ ن�شر ه��ذا االن���ذار ، واال  اي���م م��ن  )ت�شعة مليني وال��ف��ني دره���م  وذل��ك يف غ�شون �شبعة 
ب�لت�ش�من  ق�ش�ئي�  ومط�لبتكم   ، اجت�هكم  الق�نونية  االج���راءات  ك�فة  اتخ�ذ  ا�شفني  �شن�شطر 
املنذر  عن  البنك  بتعوي�س  اي�ش�  الزامكم�  ، مع  املبلغ  قيمة هذا  ب�شدادكم�  املدين  والتك�فل مع 
ك�فة اال�شرار التي تكبده� جراء تعنتكم وامتن�عكم عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم 
ب�لف�ئدة الق�نونية لهذا املبلغ بواقع 12% من ت�ريخ ا�شتحق�قه وحتى مت�م �شداده ،  مع حتميلكم 

ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة املرتتبة على ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

 النذار العديل رقم 2017/2754   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني  - �س م ع - بوك�لة املح�مية موزه اخلظر 

املنذر اليه� : او�ش� فيج�ي�ن  - هندية اجلن�شية  
بوك�لتن� عن بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - املنذر وعلى �شوء �شم�نكم وكف�لتكم ملديونية 
ال�شم�ن  ذمتكم مبوجب خط�ب  واملرت�شدة يف   - م  م  ذ  �س   - للخدم�ت  انرتن��شيون�ل  هيم��شكو 
درهم   9002000 وق��دره  مبلغ  قيمة  �شدادكم  ب�شرورة  ننذركم   ،2015 اكتوبر   24 امل��وؤرخ  التج�ري 
ت���ري��خ ن�شر ه��ذا االن���ذار ، واال  اي���م م��ن  )ت�شعة مليني وال��ف��ني دره���م( وذل��ك يف غ�شون �شبعة 
ب�لت�ش�من  ق�ش�ئي�  ومط�لبتكم   ، اجت�هكم  الق�نونية  االج���راءات  ك�فة  اتخ�ذ  ا�شفني  �شن�شطر 
عن  املنذر  البنك  بتعوي�س  اي�ش�  الزامكم�  مع   ، املبلغ  هذا  قيمة  ب�شدادكم�  املدين  مع  والتك�فل 
ك�فة اال�شرار التي تكبده� جراء تعنتكم وامتن�عكم عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم 
ب�لف�ئدة الق�نونية لهذا املبلغ بواقع 12% من ت�ريخ ا�شتحق�قه وحتى مت�م �شداده ،  مع حتميلكم 

ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة املرتتبة على ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن موعد جل�شة بالن�شر
يف الدعوى 2017/73 احوال �شخ�شية 

اىل املدعي عليه : اليذ فنيطل ح�شن الظ�ملي 
حيث ان املدعية : مي�شلون اإ�شم�عيل علي علي 

قد اق�مت عليك الدعوى رقم 2017/73 احوال �شخ�شية ، وعليه يقت�شي ح�شورك 
حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية يوم االحد املوافق 2017/5/7 م  ال�ش�عة الت��شعة 
ودف��وع ويف ح�لة  بي�ن�ت  لديك من  م�  وتقدمي  الدعوى  �شب�ح� للإج�بة على 
تخلفك عن احل�شور اأو اإر�ش�ل وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعله ف�إن املحكمة 

�شتب��شر نظر الدعوى غي�بي� بحقك - حرر بت�ريخ : 2017/4/30
 مدير اإدارة الدعوى 
 حممد عثمان �شاتي  - مكتب اإدارة الدعاوى البتدائية

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1797 عمايل جزئي
ان  االق�مة مب�  الزي�يده جمهول حمل  ع��وده  1-ح�ش�م   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / يف اي بي للعق�رات - وميثله� ب�لتوقيع/حممد علي ح�شمت علي  
وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  له�  .وح���ددت  وامل�ش�ريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   31.585(
املوافق 2017/5/18   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.2 لذا ف�أنت مكلف 
او  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك 

ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإخطار عديل بالن�شر

 رقم 2017/2845   
املخطر : عبدالعزيز امل�جد - بوك�لة املح�مي / يو�شف حممد ح�شن البحر 

املخطر اليه� : مطعم كنج الربو�شت - موؤ�ش�شة فردية  - )جمهول حمل االق�مة( 
اليه مبوجب هذا االإخط�ر وميهله مدة ثلثني يوم� اعتب�را من ت�ريخ  يخطر املخطر 
ت�ريخ   )  500020  -  500019( ارق���م  املرجتعة  ال�شيك�ت  قيمة  ل�شداد  االخط�ر  هذا  تبلغه 
2017/2/15 و 2017/4/1 وامل�شحوبني على م�شرف ابوظبي اال�شلمي والب�لغ اإجم�يل 
قيمتهم مبلغ 160.000 درهم )م�ئة و�شتون الف درهم( واللذان ميثلن القيمة االيج�رية 
للفرتة اعتب�را من 2017/1/22 ولغ�ية 2017/6/16 وبخلفه ف�ن املخطر �شيكون م�شطرا 
اىل  ب�ال�ش�فة  املوؤجرة  العني  ب�خلء  ب�لزامكم  للمط�لبة  الق�نونية  القنوات  �شلوك  اىل 
الزامكم ببدل االيج�ر امل�شتحق وحتى ت�ريخ التخلية الفعلية مع حتميلكم جميع الر�شوم 

وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإخطار عديل
     رقم الت�شديق : 10909/ 2017   

للمح�م�ة  ن�شيب  ع��ب��دال��رح��م��ن  مكتب  ب��وك���ل��ة  اجلن�شية  ���ش��وري   - ���ش��وع���ن  ع��ب��دال��ك��رمي  م�شطفى   : امل��ن��ذر 
واال�شت�ش�رات الق�نونية مبوجب وك�لة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الك�تب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التج�ري مبوجب وك�لة رقم )1603002576( م�شدقة من الك�تب العدل ابوظبي
املنذر اليه : ني�شيت رامي�س �شندرا دادي� - كيني� اجلن�شية - راأ�س اخليمة  - جلف�ر - ه�تف : 0524320969

مو�سوع : مطالبة مببلغ 279.162.50 درهم 
مب��وج��ب ذل���ك االخ���ط����ر - ف���ن��ن��� ن��ن��ذرك��م ب�����ش��رورة ����ش���داد امل��ب��ل��غ امل��رت���ش��د ب��ذم��ت��ك��م وال��ب���ل��غ ق��ي��م��ت��ه مبلغ 
فل�ش� فقط ال  درهم� وخم�شون  و�شتون  واثن�ن  وم�ئة  الف  و�شبعون  وت�شعة  )مئت�ن  دره��م(   279.162.50(
اإج���راءات بيع  اي���م من ت�ريخ هذا االع��لن - واال �شن�شطر ا�شفني التخ�ذ ك�فة  غري( وذل��ك خلل مدة �شبعة 
ال�شي�رة الت�يل موا�شفته� واملرهونة للمنذر ) X 5 بي ام دبليو خ�شو�شي / ابي�س/ 2016/ ا�شتي�شن( رقم 
R/65787 ترخي�س دبي طبق� لن�س امل�دة 175 & 172 من ق�نون املع�ملت التج�رية - مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر االخرى.
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

     رقم الت�شديق : 10908/ 2017   
واال�شت�ش�رات  للمح�م�ة  ن�شيب  عبدالرحمن  مكتب  بوك�لة  اجلن�شية  ���ش��وري   - �شوع�ن  عبدالكرمي  م�شطفى   : امل��ن��ذر 
وكيل  ب�����ش��ف��ت��ه   ، دب����ي  ال���ع���دل  ال���ك����ت���ب  م���ن  م�����ش��دق��ة   )2016/1/231134( رق����م  وك����ل���ة  مب���وج���ب  ال��ق���ن��ون��ي��ة 
ابوظبي ال���ع���دل  ال���ك����ت���ب  م���ن  م�����ش��دق��ة   )1603002576( رق����م  وك����ل���ة  مب���وج���ب  ال���ت���ج����ري  اب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك   ع���ن 
املنذر اليه : لين�لني ابيجوال ديون�يري - الفلبني اجلن�شية - راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - ه�تف 0501546115

مو�سوع : مطالبة مببلغ 43.936.58 درهم
 43.936.58( مبلغ  قيمته  والب�لغ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  ف�نن�   - االخط�ر  ذلك  مبوجب 
درهم( )ثلثة واربعون الف وت�شعم�ئة و�شتة وثلثون درهم� وثم�نية وخم�شون فل�ش� فقط الغري( وذلك خلل مدة 
�شبعة اي�م من ت�ريخ هذا االعلن - واال �شن�شطر ا�شفني التخ�ذ ك�فة اإجراءات بيع ال�شي�رة الت�يل موا�شفته� واملرهونة 
للمنذر ) فولك�س واجن جولف خ�شو�شي / ر�ش��شي/2013/مركبه خفيفه( رقم 10/93708 ترخي�س ابوظبي  

طبق� لن�س امل�دة 175 & 172 من ق�نون املع�ملت التج�رية - مع حفظ ك�فة حقوق املنذر االخرى
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 حمكمة عجمان الحتادية ال�شتنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

اإعادة اعالن امل�شتاأنف �شده ن�شرا للح�شور امام الدائرة املخت�شة
الدعوى اال�شتئن�فية رقم )695( ل�شنة )2017( م - ا�شتئن�ف جت�ري 

يف الق�شية املدنية رقم )1129( ل�شنة )2016( م جت�ري �ش�در بت�ريخ 2016/10/17. 
امل�شت�أنف / بنك �ش�درات ايران 

امل�شت�أنف �شدهم / 6-غلوم احمد حممود حممد البلو�شي 
 انت مكلف ب�حل�شور ام�م الدائرة املخت�شة يف حمكمة عجم�ن االحت�دية اال�شتئن�فية 
يوم االحد املوافق 2017/5/21 وذلك يف مت�م ال�ش�عة 10.30 �شب�ح� �شخ�شي� او بوا�شطة 
الدعوى  على  ج��واب��ي��ة  م��ذك��رة  �شمنه�  وم��ن  امل�شتندات  ك���ف��ة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل 
اال�شتئن�فية املرفوعة من امل�شت�أنف ، ويف ح�ل عدم ح�شورك �شخ�شي�  او بوا�شطة وكيلك 

املعتمد ف�ن اال�شتئن�ف �شي�شمع يف غيبتك ، حرر االعلن يف  2017/5/2
  مكتب ادارة الدعوى ال�شتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- خورفك�ن  : ال�شيد/ ح�شني 
علي احمد علي املل احلم�دي ، اجلن�شية : االإم�رات ح�شته 51% ال�شيد/ �شمري ك�يث� داث 
موزان ، اجلن�شية : الهند ح�شته 35% وطلبوا الت�شديق على حمرر يت�شمن )تن�زل عن 
اأع��له( يف اال�شم التج�ري خيوط احلرير للزي�ء ذ م م - واملرخ�س  ح�ش�شهم املذكورة 
بت�ريخ  ال�ش�در   718477 رقم  جت�رية  رخ�شة  ال�ش�رقة  يف  االقت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  من 
2009/3/3 من دائرة التنمية االقت�ش�دية بخورفك�ن. اىل ال�شيد/ حميد �ش�يلود ق�دراي�ت 
، اجلن�شية : الهند ، وتغيري ال�شكل الق�نوين اىل وكيل خدم�ت.  ليكن معلوم� للجميع ب�ن 
الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �شيقوم ب�لت�شديق على توقيع�ت ذوي ال�ش�أن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ش�ء ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�شية رقم )2016/5271 م ( جتاري جزئي         
اىل املدعى عليه : ال�شركة ال�شعبية للهند�شة - ذ م م 

حيث ان املدعي : �شركة امل�ش�ريع االمل�نية اخلليجية املحدودة - ذ م م 
اق�م عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعله ويعلنك فيه� : 

العلن املدعي عليه
التج�رية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  ام�م  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
الث�منة والن�شف من �شب�ح يوم االحد  ال�ش�عة   الق�عة رقم 151 يف مت�م  الث�نية( 
ويف   ، بي�ن�ت  من  لديكم  م�  وتقدمي  الدعوى  على  للج�بة  وذلك  2017/5/14م  
ح�ل تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�ش�ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�ن املحكمة 

�شتب��شر نظر الدعوى يف غي�بك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/حق ن��واز للعم�ل الفنية - �س ذ م م  نعلنكم ب�أن 
املدعيني قد اق�موا عليكم الدع�وي العم�لية املذكورة اأدن�ه وحددت املحكمة له� جل�شة 

2017/5/14 ال�ش�عة 8:30  

م�شتندات  او  لديكم من مذكرات  م�  تقدمي  وعليكم  ق�نون�  او من ميثلكم  ب�حل�شور 
ويف  وامل�ش�ريف  الر�شوم  اىل  ب�ال�ش�فة  االقل  على  اي�م  بثلث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

ح�ل تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبث�بة احل�شوري
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 1998/2017/13
 2004/2017/13
 1968/2017/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
عبد الغف�ر غلم ي��شني

حممد رم�ش�ن غلم ر�شول
حممد ايوب فلك �شري  

مبلغ املط�لبة
11779 درهم + تذكرة العودة
14093 درهم + تذكرة العودة
4004 درهم + تذكرة العودة
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اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/46   بيع عقار مرهون  
ط�لب التنفيذ: بنك ابوظبي التج�ري - �س م ع 

عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ش�رع املن�مه - بن�ية بنك ابوظبي التج�ري رقم 1 الط�بق الث�ين 
املنفذ �شده : رخ�ش�ن� ادم ح�ش�م  -  عنوانه :  اإم�رة دبي / بردبي/ منطقة وادي ال�شف�  6/قطعة رقم 4697/ فيل 

رقم 22 - خ�رج الدولة وتعلن ب�لن�شر
احل�ل  اقت�شى  ان  الت�لية  الثلث  االي���م  ويف  م�ش�ء   5.00 ال�ش�عة   2017/5/10 امل��واف��ق  االرب��ع���ء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العق�ر املو�شحة او�ش�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�شركة االم�رات للمزادات وعلى موقعه� 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�ش��شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم ب�عرتا�شه معززا 
مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ش�رييف خلل ع�شرة اي�م الت�لية جلل�شة البيع وفيم� يلي او�ش�ف 
املمتلك�ت  : )نوع العق�ر : قطعة ار�س وم� عليه� من بن�ء - املنطقة : الثنية الث�لثة - رقم االر�س : 692 - امل�ش�حة 

: 4،634.60 ب�لقدم املربع - تقدر قيمته� : 5000000 درهم(  
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 الدعوى رقم 2017/199 جتاري كلي 

املطلوب اعلنه : ال�شيد عدن�ن ط�هر مي�ن مي�ن حممد ط�هر 
املدعية : خدم�ت يورو االإم�رات الكهرب�ئية وامليك�نيكية - �س ذ م م 

املدعي عليه : عدن�ن ط�هر مي�ن مي�ن حممد ط�هر 
املدعي عليه� : مريكوري انرتن��شيون�ل الكرتوميك�نيك�ل كونرتاتينج - ذ م م 
- فرع دبي -  ب�ال�ش�رة لقرار املحكمة املوقرة بتعييني خبريا يف الدعوى امل�ش�ر 
اليه� عله ، فقد تقرر عقد اجتم�ع لبحث مو�شوع اخلربة مبكتب اخلبري 
)دبي - �ش�رع ال�شيخ زايد - ال�شف� 1 - مبنى مطلوب - فوق مطعم حدوته 
م�شرية - مدخل C- الط�بق الث�ين - 226 - كون�شلت ال�شت�ش�رات تطوير 

امل�ش�ريع( وذلك يف ال�ش�عة احل�دية ع�شرة �شب�ح� بت�ريخ 2017/5/10

 اإعالن بالن�شر
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم  2016/62     بيع عقار مرهون  

ط�لب التنفيذ:بنك اخلليج االول - فرع دبي 
عنوانه : اإم�رة دبي - ديرة - �ش�رع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القب�ئل 

املنفذ �شده : دويل برد هن�ين - م�هي�س كوم�ر برهن�ين 
G الط�بق )G06( ار�س رقم 4842 �شقة رقم MED101 عنوانه :  اإم�رة دبي - منطقة جبل علي - بن�ية

احل�ل  اقت�شى  ان  الت�لية  الثلث  االي���م  ويف  م�ش�ء   5.00 ال�ش�عة   2017/5/10 املوافق  االرب��ع���ء  ي��وم  يف  ان��ه 
وعلى  للمزادات  االم����رات  البيع)�شركة  به�  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���ه  او�ش�فه  املو�شحة  العق�ر  بيع  �شيجرى 
ايداع  الدولة  ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعه� 
التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  االأ�ش��شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ال  ت�أمني 
ب�عرتا�شه معززا مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ش�رييف خلل ع�شرة اي�م الت�لية جلل�شة البيع 
وفيم� يلي او�ش�ف املمتلك�ت  : عب�رة عن �شقة �شكنية - مبنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر���س : 30 - رقم 
90 مرت مربع القيمة التقديرية  G06 - امل�ش�حة :  MED 101 - رقم الوحدة :  املبنى : -1 - ا�شم املبنى 

)775000.00( درهم  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2841   
 املنذر : امل�شتثمر االأول �س ذ م  م - اجلن�شية : االإم�رات 

املنذر اليه� : الروؤية احلقيقية للتج�رة- ذ م م 
)جمهول حمل االق�مة(

ل��ذل��ك : امل��ن��ذر يطلب م��ن امل��ن��ذر ال��ي��ه��� ���ش��داد م��ت���أخ��رات قيمة االي��ج���ر م��ن الفرتة 
2016/12/14 اىل 2017/3/14 والب�لغ قدره� )164.075( درهم وهي عب�رة عن �شيك�ت 
مرجتعة ومتثل قيمة ايج�ر ال�شقة رقم 301 و 402 و 604 و 601و 603 فعلى املنذر اليه� 
املبلغ املذكور يف خلل )30( يوم ثلثني يوم من ت�ريخ ن�شر االن��ذار واالخلء  �شداد 
ك�فة  ت�شديد  مع  االيج�ر  عقد  وانته�ء  االيج�ر  مق�بل  بدفع  والتزامكم  ال�شداد  لعدم 

االلتزام�ت املرتتبة على الكهرب�ء واملي�ه.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/202 جتاري كلي                              

ب�رترن  ان��د  كليندين�شت  �شركة  م�لك  ب�شفته   - كليندين�شت  ج��وزي��ف   -  1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
ليمتد - جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ �شميت اند �شميت وميثله� ق�نون� ال�شيد �شتيفن 
�شيمت قد اق�م الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم ب�أن املحكمة حكمت بت�ريخ ......... حكمت 
املحكمة ح�شوري� وقبل الف�شل يف الدفع واملو�شوع بندب اخلبري احل�ش�بي املخت�س خبريا يف 
له اخل�شوم  يقدمه  ان  وم� ع�شى  وم�شتنداته�  اوراقه�  االط��لع على   تكون مهمته   الدعوى 
واالنتق�ل اىل مقر طريف الدعوى للطلع على م� لديهم من ا�شول امل�شتندات واالطلع على 
املرا�شلت الورقية وااللكرتونية وقدرت ام�نة مقداره� 15.000 درهم الزمت املدعية ب�يداعه� 
خزينة املحكمة وحددت له� املحكمة جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2017/5/3 ال�ش�عة 9.30 �شب�ح� 
2017/5/24 يف ح�ل  االم�نة وجل�شة  �شداد  ع��دم  ح���ل  Ch2.E.22  يف   : الق�عة  ف ي 

�شداده� وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/62    ا�شكالت عقارية  
مو�شوع الق�شية اإ�شك�ل يف التنفيذ رقم 2015/43 بيع عق�ر مرهون لوقف االإجراءات 

التنفيذية والر�شوم وامل�ش�ريف واالتع�ب. 
ط�لب االإعلن : م�شت�شكل : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

املطلوب اعله : امل�شت�شكل �شده : �شركة جي بي دي انف�شتمنتز ا�س بي يف ون ليميتد  - 
جمهول حمل االق�مة - مو�شوع االإعلن : -  نعلنكم ب�نه قد حتددت جل�شة يوم االحد   
اال�شك�ل  يف  للنظر   ch1B.6 ب�لق�عة  �شب�ح�   11.00 ال�ش�عة    2017/5/14 املوافق 
اعله والتي يتوجب عليكم ح�شوره� ويف ح�لة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف 

غي�بكم مع نف�ذ اثره الق�نوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/413 عمايل جزئي                                                 

هو�شبيت�ليتي  جريت  م��ن  )ف��رع  جيريين  جريت  مطعم  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
لل�شتثم�ر �س ذ  م م( جمهول حمل االق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� 
املنعقدة بت�ريخ  2017/4/16 يف الدعوى املذكورة اعله ل�ش�لح/ميل�شور ج�م�رو 
وبتذكرة   ، دره��م  مبلغ )26500(  للمدعي  ت��وؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام  رو�شيل 
العودة عين� او نقدا م� مل يلتحق بخدمة �ش�حب عمل اآخر وب�ملن��شب من الر�شوم 
ذلك من طلب�ت.   حكم� مبث�بة  عدا  ورف�شت  منه�  املدعي  واعفت   ، وامل�ش�ريف 
احل�شوري ق�بل لل�شتئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر 
هذا االعلن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/89 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شيب�نت� انترين��شون�ل - م م ح  2-ح�شني مراد ابراهيم البلو�شي - جمهول 
حمل االق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ  2017/1/31  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�ش�لح/ بنك �ش�درات ايران 1/برف�س الدعوى �شد املدعي عليه الث�لث لعدم 
الثبوت  2/ب�لزام املدعي عليهم� االوىل والث�ين ب�ن يوؤدي� للمدعي ب�لت�ش�من والتك�فل مبلغ 
وثم�من�ئة  الف�  وخم�شون  وم�ئت�ن  مليون�  وخم�شون  )ثم�نية  دره��م   58.250.894.27 وق��دره 
واربعة وت�شعون درهم� و�شعة وع�شرون فل�ش�( والف�ئدة عنه بواقع 9% �شنوي� من ت�ريخ املط�لبة 
والزمتهم�  الت�م  ال�شداد  وحتى  النزاع(  ت�شجيل  )ت�ريخ   2015/10/27 يف  احل��شل  الق�ش�ئية 
ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بل 
لل�شتئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعلن �شدر ب��شم �ش�حب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2014/75 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهم/1- �شركة فدرال للتج�رة الع�مة - �س ذ م م 2-ب��رات اله رم�ش�ن ابراهيمي 
)مدير �شركة فدرال للتج�رة الع�مة( 3-عب��س علي مل رم�ش�ن �شب�ر - جمهول حمل االق�مة 
اعله  املذكورة  الدعوى  2015/3/30  يف  بت�ريخ   املنعقدة  بجل�شته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم 
ل�ش�لح/بنك �ش�درات ايران حكمت املحكمة مبث�بة احل�شوري - ب�لزام املدعي عليه ب�لت�ش�من 
وخم�شم�ئة  مليون�  ع�شر  )اثن�  درهم   12.545.517.07( قدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  ب�ن  التك�فل 
 %9 بواقع  عنه  والف�ئدة  فلو�س(  و�شبعة  درهم�  ع�شر  و�شبعة  وخم�شم�ئة  الف�  واربعون  وخم�شة 
الت�م  ال�شداد  النزاع( وحتى  ت�شجيل  )ت�ريخ  املط�لبة احل��شل يف 2012/9/24  ت�ريخ  �شنوي� من 
والزامكم ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�شوري 
ب��شم  الت�يل لن�شر هذا االع��لن �شدر  اليوم  اعتب�را من  ق�بل لل�شتئن�ف خلل ثلثني يوم� 

�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1147  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شت�أنف �شده/ 1- توم��س جوردن بريد من ورثة املتوفى جوردن ميلي�س بريد  
2-م�رى روزايل بريد من ورثة املتوفى جوردن ميلي�س بريد   3-تيت�شر اومج انكنز 
من ورثة املتوفى جوردن ميلي�س بريد  4-توم��س جوردن بريد ب�شففته و�شي على 
االول  امل�شت�أنف /بنك اخلليج  ان  االق�مة مب�  ب��ريد  جمهويل حمل  كيلني ميليز 
وميثله : عب��س مهدي ال�شيد خلف الط�هري  قد ا�شت�أنف القرار/ احلكم ال�ش�در 
ب�لدعوى رقم : 2015/229 جت�ري كلي بت�ريخ 2016/7/24  وحددت له� جل�شه يوم 
 ch2.D.17 االثنني  املوافق 2017/5/22   ال�ش�عة 10.00 �شب�ح�  ب�لق�عة رقم
�شتجري  تخلفكم  ح����ل  ويف  ق���ن��ون��ي���  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/351  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شت�أنف �شده/ 1-عرف�ن برويز برويز حممود اخرت  جمهول 
 حمل االق�مة مب� ان امل�شت�أنف /ذو الفق�ر للو�ش�طة التج�رية - �س ذ م م   
ب���ل��دع��وى رق��م : 303/2016 عم�يل  ال�����ش���در  ا���ش��ت���أن��ف احل��ك��م  ق��د 
املوافق  الثلث�ء   يوم  جل�شه  له�  وح��ددت   2017/2/23 بت�ريخ  كلي 
 ch2.D.18 ب�لق�عة رقم  ال�ش�عة 10.00 �شب�ح�      2017/5/30
او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/133 عقاري كلي                    

اىل املدعي عليه / 1-�شركة فينو�س انرتن��شيون�ل هولدينك ليميتد  جمهول حمل االق�مة 
مب� ان املدعي/ ح�مد عب��س زادة توا�شويل قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�شم 
النزاع رقم 2016/7 نزاع تعيني خربة عق�ري واحلكم ب�نف�ش�خ اتف�قية البيع وال�شراء املوؤرخة 
اجلمريا  بحرية  اب��راج  يف  فيو  ليك  جلوب�ل  مب�شروع   201 رق��م  الوحدة  عن   2008/11/6 يف 
والزام املدعي عليه� ب�ن ترد للمدعي مبلغ وقدره )742.425 درهم( والف�ئدة الق�نونة بواقع 
اتع�ب  ومق�بل  وامل�ش�ريف  والر�شوم  الت�م  ال�شداد  وحتى  الق�ش�ئية  املط�لبة  ت�ريخ  من   %12
ب�لق�عة  ال�ش�عة 9.30 �س  املوافق  2017/5/9   الثلث�ء   يوم  له� جل�شة  وح��ددت  املح�م�ة.  
Ch1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
اأي���م على االأق��ل ويف ح�لة تخلفك ف�ن  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/647  مدين جزئي              
البدوي  جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-ح�مد عبدالعزيز حممد 
االق�مة مب� ان املدعي/ امين �شمري حممد ح�شن �شلبي   قد اأق�م عليك 
ودفع  ال�شي�رة  ب��رد  عليه  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�شوعه�  ال��دع��وى 
خم�لف�ت ال�شي�رة.   وحددت له� جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/5/15  
ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو 
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات 
ف�ن  تخلفك  ح�لة  ويف  االأق��ل  على  اأي���م  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/38  احوال نف�س غري م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1-اديليو كروز م�جلك  جمهول حمل االق�مة 
دي�ن� حممد   : ت�الفريا م�جلقو وميثله  نورمي  املدعي/  ان  مب� 
ح���م����دة   ق��د اأق�����م عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��� ط���لق لل�شرر -  
وحددت له� جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/5/14  ال�ش�عة 9.30 
اأو من ميثلك  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا    )3( رق��م  ب�لق�عة  �س 
ق���ن��ون��ي��� وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��� ل��دي��ك م��ن م���ذك���رات او م�شتندات 
االأق��ل ويف ح�لة تخلفك  اأي���م على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/232  عقاري كلي                 

حمل  جمهول  ري������س   احمد  �شيخ  ري��س  ع�طف  1-�شيخ   / عليه  املدعي  اىل 
االق�مة مب� ان املدعي/ م�شرف االإم�رات اال�شلمي - �س م ع   قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1106715.85 
حتى  املط�لبة  من   %9 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  دره��م( 
ال�شداد الت�م واحلكم للمدعي�ن بك�فة طلب�تهم� ب�للئحة.   وحددت له� جل�شة 
Ch1.B.8 لذا  يوم االحد  املوافق  2017/5/14  ال�ش�عة 9.30 �س ب�لق�عة 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/857  مدين  جزئي              

ان  االق�مة مب�  / 1-ب�بكر حممد �شيف اهلل مو�شى  جمهول حمل  املدعي عليه  اىل 
امل��دع��ي/ مزرعة رواب��ي زاخ��ر للدواجن وميثله : احمد حممد مب�رك ع��ب��داهلل   قد 
يوؤدي�  ب�ن  عليهم مت�ش�منني  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�شوعه�  عليك  اأق�م 
للمدعية مببلغ وقدره )50000 درهم( قيمة ال�شي�رة الزام املدعي عليهم مت�ش�منني 
ا�شرار  من  حلقه�  عم�  للمدعية  تعوي�ش�   ) دره��م   60000( مبلغ  للمدعية  يوؤدي�  ب���ن 
يوم  جل�شة  له�  وح��ددت  وامل�ش�ريف.  والر�شوم  اعم�له�  وتقف  ال�شي�رة  ه��لك  نتيجة 
االحد  املوافق  2017/5/14  ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة Ch1.B.10 لذا ف�أنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1141  جتاري جزئي              

 / م م وميثله�  ذ  املدعي عليه / 1-ف�يف ريفر لتج�رة االلكرتوني�ت - �س  اىل 
ك�م�جليت �شينغ برار  جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ ريد �شيل للتج�رة 
اأق����م عليك الدعوى  ق��د  ا���ش��ف اح��م��د خ���ن -   ���س ذ مم وميثله� /  ال��ع���م��ة - 
والر�شوم  وال��ف���ئ��دة   - دره���م   70800  /  = وق���دره  مببلغ  املط�لبة  ومو�شوعه� 
وامل�ش�ريف.   وحددت له� جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/5/8  ال�ش�عة 8.30 
اأو من ميثلك ق�نوني�  ف�أنت مكلف ب�حل�شور  Ch2.C.12 لذا  ب�لق�عة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك 
ادارة  م��ن مكتب  ال��دع��وى  اح���ل��ة ملف  ب�نه مت  االأق���ل )علم�  اأي����م على  بثلثة 

الدعوى اىل حمكمة التج�رية اجلزئية(
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 رقم الدعوى 2016/2485 جتاري جزئي - عجمان

املدعي عليهم : 1- اأحمد �شقر حممد عبيد ال�شويدي  2- اأ�ش�مة �شليم�ن �ش�مل االأنقر 
مبوجب كت�ب عدالة حمكمة  عجم�ن االحت�دية االبتدائية يف ا لدعوى املذكورة اعله املرفوعة من املدعي/ م�شتودع جلف�ر 
للدوية �شد كل من املدعي عليهم : 1- م�شتودع احلكمة للدوية وامل�شتلزم�ت الطبية - ذ م م   2-�شليم�ن �ش�مل �شليم�ن االأنقر 
، 3-احمد �شقر حممد عبيد ال�شويدي ، 3- اأ�ش�مة �شليم�ن �ش�مل االأنقر فقد مت ندب اخلبري / احمد حممد خبريا ح�ش�بي� يف 

الدعوى - وعليه ف�أنكم مكلفون ب�حل�شور ب�جتم�ع اخلربة املقرر انعق�د وفق� للتف��شيل االآتية : 
اليوم : اخلمي�س املوافق 2017/5/11 يف مت�م ال�ش�عة 1.00 ظهرا 

املك�ن : مقر اخلبري الك�ئن يف �ش�رع ال�شيخ زايد برج لطيفة - الط�بق 13 مكتب 1303 - دبي 
ه�تف اخلبري مكتب / 043524030 - موب�يل رقم / 00971527779700 

وذلك للج�بة على الدعوى وتقدمي م� لديكم من م�شتندات ، ويف ح�ل تخلفكم عن احل�شور او عدم اإر�ش�ل وكيل ق�نوين عنكم 
خلل املهلة املحدد ف�ن اخلبري �شيب��شر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املت�حة.   

اخلبري احل�سابي 
CGMA-CPA احمد حممد

�سريك / مدير باملكتب االأمريكي لال�ست�سارات املايل 
ع�سو باجلمعية االمريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني 24315 

ع�سو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني - 824 االإمارات العربية املتحدة
خبري ح�سابي مقيد بوزارة العدل رقم - 473 االإمارات العربية املتحدة 

اخلبري/اأحمد اي حممد 
خبري ح�شابي مقيد لدى وزارة العدل حتت الرقم 473

اإعالن بالن�شر مبوعد اجتماع خربة 

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده     

فى الدعوى رقم  2016/46   بيع عقار مرهون  
ط�لب التنفيذ: بنك ابوظبي التج�ري - �س م ع 

عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ش�رع املن�مه - بن�ية بنك ابوظبي التج�ري -رقم 1 الط�بق الث�ين 
املنفذ �شده : رخ�ش�ن� ادم ح�ش�م  -  عنوانه :  اإم�رة دبي / بردبي/ منطقة وادي ال�شف�  6/قطعة رقم 4697/ فيل 

رقم 22 - خ�رج الدولة وتعلن ب�لن�شر
احل�ل  اقت�شى  ان  الت�لية  الثلث  االي���م  ويف  م�ش�ء   5.00 ال�ش�عة   2017/5/10 امل��واف��ق  االرب��ع���ء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العق�ر املو�شحة او�ش�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�شركة االم�رات للمزادات وعلى موقعه� 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال 
يقل عن %20 من الثمن االأ�ش��شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم ب�عرتا�شه معززا 
مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ش�رييف خلل ع�شرة اي�م الت�لية جلل�شة البيع وفيم� يلي او�ش�ف 
املمتلك�ت  : )نوع العق�ر : قطعة ار�س وم� عليه� من بن�ء - املنطقة : الثنية الث�لثة - رقم االر�س : 692 - امل�ش�حة 

: 4،634.60 ب�لقدم املربع - تقدر قيمته� : 5000000 درهم(  
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده      
فى الدعوى رقم  2016/89 بيع عقار مرهون  

ط�لب التنفيذ: بنك امل�شرق  - عنوانه : اإم�رة دبي - ديرة - بور�شعيد - بن�ية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف 
وك�لة الني�ش�ن لل�شي�رات - ه�تف 04/2946945  ه�تف 0508650437 

املنفذ �شده : بينى فجوردال بريتل�شني  عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - جممع الين�بيع 7 - 
�ش�رع فرعي رقم -5 - الفيل رقم 498 رقم مك�ين )73167-17578( متحرك : 0504553194  

احل�ل  اقت�شى  ان  الت�لية  الثلث  االي���م  ويف  م�ش�ء   5.00 ال�ش�عة   2017/5/10 امل��واف��ق  االرب��ع���ء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العق�ر املو�شحة او�ش�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�شركة االم�رات للمزادات وعلى موقعه� 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال 
ب�عرتا�شه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  االأ�ش��شي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ش�رييف خلل ع�شرة اي�م الت�لية جلل�شة البيع وفيم� يلي 
او�ش�ف املمتلك�ت  : فيل �شكنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم االر�س : -3239 - امل�ش�حة : 260،12 مرت 

مربع - املقدرة ب���� ) 2.400.000( درهم    
ملحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/3023  تنفيذ جتاري      

مو�شوع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2016/42 جت�ري كلي ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )4488213.50 درهم( ، �ش�مل للر�شوم وامل�ش�ريف   ط�لب االعلن 
: ط�لب التنفيذ : بي ا�س ايه احمد بن هزمي وم�ش�ركوه - ح�لي� - بن �شبيب وم�ش�ركوه 
- �ش�بق� - املطلوب اعلنه : املنفذ �شده / 1- فورا�شول انف�شتمنت ليمتد )�شركة اف�شور 
ذات م�شوؤولية حمدودة (  - جمهويل حمل االق�مة  - مو�شوع االعلن : نعلنكم ب�نه 
اخلليج  املنطقة   - عق�رية  وح���دات  ع��ن  ع��ب���رة  وه��ي  اخل��شة  اموالكم  على  احلجز  مت 
التج�ري - رقم االر�س 32- ارق�م الوحدات 906/605 - ا�شم املبنى كري�شت�ل ت�ور وف�ء 
ملبلغ املط�لبة وقدره )4488213.50( درهم  وذلك للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون� 

بن�ء على قرار املحكمة ال�ش�در بت�ريخ 2017/5/1 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1261  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ن��شر يو�شف خمي�س عبداهلل النقبي  جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التج�ري )فرع ( وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
-  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه ب�أن يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )345.882.74 درهم( )فقط ثلثم�ئة وخ�شمة واربعني الف وثم�من�ئة واثنني 
الق�نونية  ب�لف�ئدة  للمدعي  للق�ش�ء  ب�ال�ش�فة  فل�س(  و�شبعني  وارب��ع��ة  دره��م  وثم�نني 
ال�����ش��داد وال��ر���ش��وم وامل�ش�ريف  ال��دع��وى وح��ت��ى مت����م  ت���ري��خ ق��ي��د  ب��واق��ع 12% �شنوي� م��ن 
ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة  واالتع�ب. وحددت له� جل�شة يوم الثلث�ء  املوافق 2017/5/9  
Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/225  ا�شتئناف جتاري   
م م - دبي   ذ  ال��ب��ن���ء -  مل��ق���والت  ت��وت������س  امل�شت�أنف ���ش��ده/ 1-���ش��رك��ة  اىل 
جمهول حمل االق�مة مب� ان امل�شت�أنف /�شركة امل�دن مين� - م م ح وميثله 
ال�ش�در  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�شت�أنف  ق��د  امل��ل -  اب��راه��ي��م  اب��راه��ي��م ح�شن   :
ب�لدعوى رقم : 2016/1169 جت�ري كلي بت�ريخ 2017/2/1 وحددت له� 
ب�لق�عة  ال�ش�عة 10.00 �شب�ح�   املوافق 2017/5/8   جل�شه يوم االثنني  
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/54  ا�شتئناف تظلم مدين    

اي��ه ال   ا���س  ان��رتن������ش��ي��ون���ل اوف�����ش��ور  ل��ي��ن���دي���م  امل�شت�أنف ���ش��ده/ 1-  اىل 
جمهول حمل االق�مة مب� ان امل�شت�أنف /بي اند ار دورا انرتن��شيون�ل م د 
م �س وميثله�/ مديره� عبدالب�شري حميدو   قد ا�شت�أنف القرار/ احلكم 
    2016/12/15 بت�ريخ  م��دين  تظلم   2016/148  : رق��م  ب�لدعوى  ال�ش�در 
وحددت له� جل�شه يوم االربع�ء  املوافق 2017/5/31  ال�ش�عة 17.30 م�ش�ءا  
ب�لق�عة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� 

ويف ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
دولة   - دب��ي  مبط�ر  ح��رة  منطقة  والك�ئنة   )2380 رق��م  )رخ�شة  ح  م  م  ابت�ب�ز   / �شركة 
االإم�رات العربية املتحدة واملرخ�شة لدي �شلطة املنطقة احلرة مبط�ر دبي  و ترغب هذه 
ال�شركة  املذكورة يف اعلن قراره� للك�فة والذى مت اتخ�ذه بوا�شطة جمل�س االدارة يف 
اجتم�عه الذى عقد بت�ريخ 2017/4/5  ب�ش�أن اغلق وحل ال�شركة.  وفق� لذلك تهيب 
اى متطلب�ت فى مواجهته� عليه تقدمي هذه  ب�المر ولديه  ب�أى طرف معنى  ال�شركة 
املط�لب�ت خلل  45 يوم� من ت�ريخ هذا االعلن عن طريق الربيد امل�شجل او االت�ش�ل  

:  ال�شيد/ ي�شرى ع�دل 
ا�شم ال�شركة : ي�شرى و�شرك�ه لل�شت�ش�رات وتدقيق احل�ش�ب�ت  -  �س ب : 95463 ، مكتب 
رقم 703 ، الدور ال�ش�بع ، برج اونت�ريو )خلف فندق اوبراي( - �ش�رع ال�شيخ زايد - اخلليج 

التج�ري - دبي - االإم�رات العربية املتحدة 
ه�تف رقم : 055-1019871 

info@youssryauditing.com : الربيد االلكرتوين
 لن يتم النظر يف املط�لب�ت التى ترد بعد انته�ء فرتة اال�شع�ر واملحددة ب 45 يوم�.

ا�شعار ت�شفية
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العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2656  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شوء املدينة العم�ل النق�س والزخرفه  جمهول حمل االق�مة 
مب� ان املدعي / ر�شوان �شيخ عبدالق�در �شيخ  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   4230( وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة 
وحددت   MB171183647AE ال�شكوى  وامل�ش�ريف.رقم  والر�شوم  دره��م( 
له� جل�شة يوم الثلث�ء املوافق 2017/5/23   ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب الق��شي  لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1453  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدم�ت احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة 
اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه�  مب� ان املدعي / رحيل مرت�شى غلم مرت�شى قد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   17238( وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة 
درهم(   والر�شوم وامل�ش�ريف  رقم ال�شكوى:MB168384697AE  وحددت له� 
جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2017/5/10   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.2 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم 

�شيكون مبث�بة ح�شوري ، وامرت بتق�شري ميع�د التكليف ب�حل�شور الربعة اي�م .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1337  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب�  الع�مة  اىل املدعي عليه / 1-اأفنيو هوم للتج�رة 
ان املدعي / ن�يه �شي �شيل وميثله:حممد طلل حممد ح�شن التميمي قد اأق�م عليك 
وتذكرة  دره��م(   182117( وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى 
عوده مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف  واتع�ب املح�م�ة وت�شليمه �شه�دة خربة 
رقم ال�شكوى:MB167859709AE/2017  وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س 
اأو  الق��شي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور  ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/5/11   
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1336  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأفنيوم هوم للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي / �شب�ح بنت حممد الدجبي وميثله:حممد طلل حممد ح�شن التميمي قد اأق�م 
عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )122791 درهم( وتذكرة 
عوده مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف  واتع�ب املح�م�ة وت�شليمه� �شه�دة خربة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  له�  وح��ددت    MB168971294AE/2017:ال�شكوى رق��م 
املوافق 2017/5/11   ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب الق��شي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1335  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اأفنيوم هوم للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي / عزيب كبدي وولدي مرمي وميثله:حممد طلل حممد ح�شن التميمي قد اأق�م 
عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )97750 درهم( وتذكرة 
عوده مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف  واتع�ب املح�م�ة وت�شليمه� �شه�دة خربة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  له�  وح��ددت    MB168438196AE/2017:ال�شكوى رق��م 
املوافق 2017/5/11   ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب الق��شي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1334  عمايل جزئي

مب�  االق�مة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  ه��وم  1-اأفنيوم   / عليه  املدعي  اىل 
اأق�م  ان املدعي / ك�مران رحيم بوالدي وميثله:حممد طلل حممد ح�شن التميمي قد 
عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )87000 درهم( وتذكرة 
عوده مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف  واتع�ب املح�م�ة وت�شليم �شه�دة خربة رقم 
ال�شكوى:MB168845927AE/2017  وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/5/11   ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب الق��شي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1333  عمايل جزئي

�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق�مة  ال��ع���م��ة  ل��ل��ت��ج���رة  امل��دع��ي عليه / 1-اأف��ن��ي��و ه���وم  اىل 
مب���� ان امل���دع���ي / و����ش����ح ح���م���دون ومي��ث��ل��ه:حم��م��د ط���لل حم��م��د ح�����ش��ن ال��ت��م��ي��م��ي قد 
اأق������م ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��� امل��ط���ل��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق���ت ع��م���ل��ي��ة وق���دره���� )121659 
املح�م�ة رقم  وات��ع���ب  وال��ر���ش��وم وامل�ش�ريف   وت��ذك��رة ع��وده مببلغ )3000 دره���م(  دره���م( 
ال�شكوى:MB170149935AE/2017  وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/5/11   ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب الق��شي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8561  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ام اي�س ان للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي / حممد ر�شوان عبدال�شلم قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة 
مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )35248 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�شوم 
له�  وحددت    mb166546903ae:ال�شكوى رقم  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف  
جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2017/5/10   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.2 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم 

�شيكون مبث�بة ح�شوري ، وقررت املحكمة تق�شري مدة االعلن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1314  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واى �شكوير ���س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي / 
ام�م الدين مفيظ الرحمن قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت 
والر�شوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   11991( وق��دره���  عم�لية 
جل�شة  له�  وح��ددت    mb167992381ae/2017:ال�شكوى رقم  وامل�ش�ريف  
يوم االربع�ء املوافق 2017/5/10   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.2 لذا ف�أنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم 

�شيكون مبث�بة ح�شوري ، حيث امرت املحكمة بتق�شري مدة االعلن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1971  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املهند �شويت الين للتج�رة الع�مة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة 
املط�لبة  الدعوى ومو�شوعه�  اأق���م عليك  قد  م��راد  الدين عفيف  ع��لء   / املدعي  ان  مب� 
مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )211999 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�شوم 
وامل�ش�ريف  واتع�ب املح�م�ة رقم ال�شكوى:mb168308266ae  وحددت له� جل�شة 
يوم االربع�ء املوافق 2017/5/10   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.2 لذا ف�أنت مكلف 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة 

ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري ميع�د التكليف ب�حل�شور الربعة اي�م.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1301  جتاري جزئي
حبيب  �شليم   -2 ذ.م.م  ال�شي�فة  خل��دم���ت  يونيفري�شيل  1-���ش��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال�شي�فة  خلدم�ت  يونيفري�شيل  �شركة  مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه   - دهن�نى  وىل  حبيب 
���س.ذ.م.م - وميثله�  ذ.م.م جمهويل حمل االق�مة مب� ان املدعي/ �شركة �شي�م التج�رية 
ق�نون�/ا�شح�ق ك�توبورات �شيدو وميثله:ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي قد اأق�م عليك 
 )96.797( وق��دره  مببلغ  مت�ش�منني  عليهم  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى 
درهم والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ اق�مة الدعوى وحتى 
ال�شداد الت�م. وحددت له� جل�شة يوم االحد املوافق 2017/5/14  ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة 
Ch 1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/306  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- يو�شف حممد علي اح��م��د ب��ن ك��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل االق���م��ة مب��� ان 
ال�شيخ  بن  احمد  ال�شيخ  حممد  م�جد   : وميثله  للت�أمني  الوطنية  البحرية  �شركة  املدعي/ 
ح�شن اخلزرجي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)7.000 درهم( )�شبعة االف درهم( والف�ئدة بواقع 12% �شنوي� من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى 
مت�م ال�شداد والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س   املوافق  
اأو من  Ch 1.B.10 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور  2017/5/25   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة 
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي م� لديك من مذكرات  ق�نوني� وعليك  ميثلك 

بثلثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/574  جتا ري  جزئي

الف�هم  علله  ب��ن  اال�شعد  حممد   -2 ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  دوف  ج��ول��دن  �شركة  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
وميثله�/ ���س.م.م  والتج�رة  والت�شدير  لل�شترياد  جروب  املدعي/ادلين�  ان  مب�  االق�مة  حمل  جمهويل 
املحكمة  ب���ن  نعلنكم  البلو�شي  م��راد  علي  مو�شى  وميثله:ابراهيم  �شليم�ن  حممد  ع��دىل  ا�شرف  حممد 
حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ  2017/4/12  يف الدعوى املذكورة اعله ل�ش�لح/ادلين� جروب لل�شترياد 
االوىل  عليه�  املدعي  ب�لزام  �شليم�ن  حممد  عدىل  ا�شرف  وميثله�/حممد  ���س.م.م  والتج�رة  والت�شدير 
ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ )اربعة ع�شر وخم�شم�ئة واثنني وع�شرين دوالر امريكي( او م� يع�دله ب�لدرهم 
االم�راتي ب�شعر ال�شرف وقت التنفيذ والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية احل��شل 
يف:2016/9/28 وحتى مت�م ال�شداد والزمتهم� ب�مل�شروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة . حكم� 
مبث�بة احل�شوري ق�بل لل�شتئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعلن �شدر 

ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/823  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- البح�ر ال�شبع لل�شن�ع�ت احلديدية �س.ذ.م.م 2- �شركة البح�ر ال�شبع 
للتج�رة ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ �شركة االتف�ق لل�شن�ع�ت احلديدية 
الدعوى  عليك  اأق�����م  ق��د  احل��م���دي  اب��راه��ي��م حم��م��د  ع��ل��ي   : ومي��ث��ل��ه  م�ش�همة مقفلة   -
ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم ب�داء مبلغ وقدره )3.281.980 درهم( )ثلثة 
مليون وم�ئت�ن وواحد وثم�نون الف وت�شعم�ئة وثم�نون درهم�( والزامه� مببلغ مليون 
بواقع 12% من  والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف  ب�لر�شوم  والزامهم  درهم كتعوي�س 
ت�ريخ اال�شتحق�ق.   وحددت له� جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/5/15 ال�ش�عة 9.30 �س 
ب�لق�عة Ch 2.E.22 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 

م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

          يف الدعوى رقم 2016/98  بيع عقار مرهون   
مو�شوع الق�شية:طلب اذن بيع عق�ر مرهون عب�رة عن الفيل رقم 33 يف �شربينغز 15 املطور 
اعم�ر املنطقة الثنية الرابعة رقم االر�س 3522 والب�لغ م�ش�حته� 274321 قدم مربع رقم املبنى 
353/329 نظري املديونية املرت�شدة يف ذمة املنفذ �شد الب�لغ قدره� )2516118.81( درهم مع 

الزامه ب�لر�شوم وامل�ش�ريف.
ط�لب االإعلن:ط�لب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع

املطلوب اعلنه:املنفذ �شده:1- ح�شن عبداهلل ح�شيني جمهول حمل االق�مة
مو�شوع االعلن:

نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��شة وهي عب�رة عن فيل - املنطقة:الثنية الرابعة - رقم 
به  املط�لب  للمبلغ  وف�ء  قدم مربع  امل�ش�حة:2743.21   - املبنى:329/353  رقم   - االر����س:3522 

)2.516.118.81( درهم وذلك للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون� .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2016/297  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شت�أنف �شده/ 1- ذي جي يون�يتد �س.م.ح 2- �شبورت�شم�ني� م.د.م.�س  
جمهويل حمل االق�مة مب� ان امل�شت�أنف / �شركة فندولة للأبنية الهوائية 
ذ.م.م  قد ا�شت�أنف القرار/ احلكم ال�ش�در ب�لدعوى رقم 2016/412 تظلم 

جت�ري بت�ريخ:2016/11/6     
وحددت له� جل�شه يوم االربع�ء  املوافق 2017/6/7 ال�ش�عة 17.30 م�ش�ءا  
ب�لق�عة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� 

ويف ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/607  تنفيذ عمايل    
االق�مة  حمل  جمهول  ت�شوي�س   ف�ين�ل  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق�م عليك الدعوى  مب� ان ط�لب التنفيذ/ علي ه�دي مومتني  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)88000( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. ب�ال�ش�فة اىل 
مبلغ 6360 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر 
املذكور  ب�لقرار  االلتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/937   تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول  ع��ب��داهلل  حممد  بيجم  رخ�ش�نه  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 : وميثله   - التج�ري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ط�لب  ان  مب�  االق���م��ة 
حممد عي�شى �شلط�ن ال�شويدي - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )760574.63(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة 
املحكمة  ف���ن  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م 
�شتب��شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 

املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/979   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم�/1- اك�شبلور ف�ري�شت م�رين تريدجن - �س ذ م م 2-جن 
اأه الي  جمهول حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/عبدال�شمد القر�شي 
بيت العود والعنرب والعطور - فرع - ذ م م وميثله : ع�مر �شيد حممد 
�شيد حمي رو�شن املرزوقي - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامكم ب�لت�ش�من بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )144784( درهم 
�شتب��شر  املحكمة  ف���ن  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2015/301   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- �شركة ارازو للتج�رة الع�مة - ذ م م  2-حممد جعفر 
ال��ع���م��ة  جم��ه��ول حمل  ارازو للتج�رة  اذرن���وا - م��دي��ر �شركة  اب��راه��ي��م 
االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك �ش�درات ايران وميثله : احمد علي 
مفت�ح �ش�لح الزع�بي - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10327044.10( درهم اىل ط�لب 
االج���راءات  �شتب��شر  املحكمة  ف���ن  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/944   تنفيذ جتاري  
�شركة  ملديونية  كفيل �ش�من  ب�شفته   - اكرب فلح  املنفذ �شده/1- فره�د علي  اىل 
فريق النجوم - �س ذ م م 2-فريق النجوم - �س ذ م م  3-اي م��شني - م م ح - ومديره� / 
 فره�د علي اكرب فلح- ب�شفته� كفيل �ش�من ملديونية �شركة فريق النجوم - �س ذ م م ( 
جمهويل حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك ملي ايران وميثله : حممد عي�شى 
�شلط�ن ال�شويدي - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة   املنفذ به وقدره )61391862.06( درهم اىل ط�لب  املبلغ 
االلتزام  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتب��شر  املحكمة  ف���ن  .وعليه 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/289   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم� /1- �شركة التيميت ب�رتنريز - �س م ح وميثله� / احمد �شليم�ن 
علي الزبيدي  2- احمد �شليم�ن علي الزبيدي ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير 
وم���ل��ك �شركة التميت ب���رت��رنز - ���س م ح  جم��ه��ول حم��ل االق���م��ة مب��� ان ط�لب 
او ايه ليمتد - وميثله� / جوزيف كليندين�شت وميثله :  التنفيذ/�شركة تي ات�س 
بدر عبد اهلل خمي�س عبداهلل -  قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
او  التنفيذ  وق��دره )473191.85( درهم اىل ط�لب  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
خزينة املحكمة  .وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2015/405   تنفيذ جتاري  

حممد  2-مرت�شى  م  م  ذ  �س   - للتج�رة  اجلنوب  زه��رة  �شركة  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 
حممد نزاد )مدير زهرة اجلنوب للتج�رة( 3-�شركة اخلطمي للتج�رة الع�مة - �س 
الع�مة( جمهويل  للتج�رة  )مدير اخلطمي  ن��زاد  4-م�شطفى حممد حممد  م   م  ذ 
حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك �ش�درات ايران وميثله : احمد علي مفت�ح 
والزامك بدفع  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  -  قد  الزع�بي  �ش�لح 
املبلغ املنفذ به وقدره )4966973.76( درهم ب�لت�ش�من والتك�فل اىل ط�لب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/975   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول حمل  ذ  ال��ع���رف للمق�والت -  املنفذ ���ش��ده/1- �شركة  اىل 
 االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغ�ز - ذ م م 
الدعوى  عليك  اأق����م  ق��د  ال�����ش��وي��دي   �شلط�ن  عي�شى  حممد   : وميثله 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
ف�ن  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )251415.08(
االلتزام  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتب��شر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

مكتوم بن حممد يكرم الفائزين بالدورة الثالثة والع�صرين جلوائز اقت�صادية دبي لتميز قطاع االأعمال

الهيئة اأ�سدرت �سهادات لدخول 318 منها اإىل اأ�سواق الدولة 

اأيام   3 خالل  الذكي  البحث  حمرك  يف  جنحت  م�صتعملة  مركبة   1185 "موا�صفات": 

جمل�س اإدارة امل�صرف املركزي يعقد اجتماعه الثالث لعام 2017

•• دبي-وام:

ك���رم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
الف�ئزين بج�ئزة  ام�س  ن�ئب ح�كم دبي ظهر  مكتوم 
الب�شرية واجل�ئزة  للتنمية  دبي للجودة وج�ئزة دبي 
الث�لثة  ال���دورة  �شمن  للأعم�ل  االإ�شلمية  الع�ملية 
قط�ع  لتميز  دب��ي  اقت�ش�دية  ج��وائ��ز  م��ن  والع�شرين 

االأعم�ل وذلك يف مركز دبي التج�ري الع�ملي.
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  وا�شتهل 
دبي  بج�ئزة  الف�ئزة  ال�شركة  بتكرمي  احلفل  مكتوم 
لل�شي�رات  العربية  ال�شركة  وه��ي  ل��ل��ج��ودة  الذهبية 
من القط�ع التج�ري ب�الإ�ش�فة اإىل الف�ئزين بج�ئزة 
دب���ي ل��ل��ج��ودة وه���م م���وان���ئ دب���ي ال��ع���مل��ي��ة م���ن قط�ع 
لل�شيليكون  دبي  واحة  و�شلطة  اللوج�شتية  اخلدم�ت 
قط�ع املن�طق احلرة وترانزج�رد االإم�رات من قط�ع 
اخلدم�ت اللوج�شتية االأمنية واأ�شواق من قط�ع البيع 

ب�لتجزئة.
ك��م��� ك���رم ���ش��م��وه ال��ف���ئ��زي��ن ب��ج���ئ��زة دب���ي التقديرية 
ل��ل��ج��ودة وال��ت��ي ���ش��م��ت ك��ل م��ن االأح���وا����س اجل�فة 
ال�شن�عة وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي  ق��ط���ع  دب���ي م��ن  ال��ع���مل��ي��ة - 
احلكومي  القط�ع  م��ن  الهند�شية  ال��ط��ريان  مل�ش�ريع 
وجم��م��وع��ة ���ش��ي��دل��ي���ت اأ���ش��رت م��ن ال��ق��ط���ع ال�شحي 
املق�والت  قط�ع  من  ميداي�شت  ب�لوجني  و�ش�بورجي 
ومركز  لل�شي���ق����ة  ب�حل��ش�  وم�رك�ز  ورل��د  و�شم�رت 
وا�����ش����ل ل��ف��ح�����س امل����رك����ب�����ت م����ن ق���ط����ع اخل���دم����ت 
للأعم�ل  االإ���ش��لم��ي��ة  الع�ملية  ب���جل���ئ��زة  وال��ف���ئ��زي��ن 
من القط�ع امل�يل وهم بنك دبي االإ�شلمي وم�شرف 

اأبوظبي االإ�شلمي و�شوق دبي امل�يل.
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ال�شيخ م��ك��ت��وم  وك���رم �شمو 
مكتوم م�شرف ال�ش�رقة االإ�شلمي من القط�ع امل�يل 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  الب�شرية  للتنمية  دبي  والف�ئز بج�ئزة 
للتنمية  التقديرية  دب��ي  بج�ئزة  ال��ف���ئ��زة  ال�شرك�ت 
القط�ع  ثومبي عجم�ن من  م�شت�شفى  الب�شرية وهم 
ال�شن�عة  ال�شحي وبرك�ت كواليتي بل�س من قط�ع 

واالأن�ش�ري لل�شرافة من القط�ع امل�يل.
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وق����م 
مكتوم بتكرمي 18 �شركة ف�ئزة بج�ئزة برن�مج دبي 

اأكرث  بني  من  اختي�رهم  مت  الذين  املتميزة  للخدمة 
اأف�شل  فئة  �شمن  ال��ربن���م��ج  يف  ع�شوا   2250 م��ن 
وخدم�تهم  املتميزة  جلهودهم  وذلك  جت�رية  علمة 
خلل  للعملء  امل��ق��دم��ة  الع�لية  واجل����ودة  النوعية 
بج�ئزة  ال��ف���ئ��زي��ن  ق���ئ��م��ة  و���ش��م��ت   .  2016 ال��ع���م 
اإنفينيتي- ال�شركة  "اأف�شل علمة جت�رية" كل من 
ال�شي�رات؛  ق��ط���ع م��ع���ر���س  ل��ل�����ش��ي���رات م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
وكولد  االإل��ك��رتون��ي���ت  ق��ط���ع  م��ن  تليكوم  واك�����ش��ي��وم 
�شتون كرميريي - جمموعة اب�ريل من قط�ع املق�هي 
وجموهرات دام��س من قط�ع املجوهرات و�شوق دبي 
االت�ش�ل  م��رك��ز  ق��ط���ع  االت�ش�ل" م��ن  "مركز  امل����يل 
وب��ن��ك راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��وط��ن��ي م��ن ق��ط���ع اخلدم�ت 
قط�ع  من  لل�شرافة  الدولية  والر�شتم�ين  امل�شرفية 
خدم�ت ال�شرافة ودن�ت� لل�شفري�ت من قط�ع خدم�ت 
ال�شفر واآف�ق االإ�شلمية للتمويل من قط�ع اخلدم�ت 
واإن��رتك��وي��ل ال��ع���مل��ي��ة م��ن ق��ط���ع االأث�����ث وال م���ودا - 
الب�شري�ت �شيدلية  بيور جولد من قط�ع  جمموعة 
ال�شحية من قط�ع  للرع�ية  اليف - جمموعة اليف 
ال�شيدلي�ت وق�شر الهند من قط�ع املط�عم واليف ان 
روز - جمموعة اب�ريل من قط�ع االأزي�ء و�شيك �شوز 
- نوا�س للتج�رة من قط�ع االأحذية واملحلت الكربى 

من  الع�ملية  وال��ق��ري��ة  ال��ع���م  التجزئة  بيع  قط�ع  م��ن 
قط�ع الت�شلية والرتفيه واأ�شواق من قط�ع اجلمعي�ت 

اال�شتهلكية.
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ك��رم  كم� 
اأع�ش�ء  م��ن  ال�شع�دة  موؤ�شر  يف  الف�ئزين  مكتوم  اآل 
االإ�شلمية  اآف���ق  وهم  املتميزة  للخدمة  دبي  برن�مج 
للتمويل حل�شوله� اأعلى معدالت ال�شع�دة ب�شكل ع�م 
واأعلى ت�شويت من قبل املتع�ملني واجل�بر للنظ�رات 
وامل�شرف  ال�شع�دة  موؤ�شر  بتبني  ب���در  من  اأول  كونه� 
امل�شرف  اخل���رج��ي��ة  وال��ت��ج���رة  لل�شتثم�ر  ال��ع��رب��ي 
اأو�شع تطبيق ملوؤ�شر ال�شع�دة ي�شمل االإم�رات االأخرى 
وجم��م��وع��ة اأب���ري��ل اأع��ل��ى تطبيق مل��وؤ���ش��ر ال�����ش��ع���دة يف 

مراكز اخلدم�ت.
التنمية  القمزي مدير ع�م دائرة  وق�ل �شع�دة �ش�مي 
اإنه  ل��ه خ���لل احل��ف��ل  االق��ت�����ش���دي��ة يف دب���ي يف كلمة 
جت�شيدا لروؤية �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 
اإىل االلتزام بثق�فة  "رع�ة اهلل" والرامية  ح�كم دبي 
االأعم�ل  ق��ط���ع  متيز  جل��وائ��ز  ك���ن  والتميز  اجل���ودة 
تزايد عدد  االإيج�بي يف  االأث��ر  امل��شية  ال�شنوات  عرب 
امل��ت��ق��دم��ني م��ن ال�����ش��رك���ت واالأف������راد م��ن القط�عني 

احلكومي واخل��س حيث زاد العدد خلل دورة 2016 
ال��ذي يدل على تر�شيخ مفهوم  االأم��ر   35% بن�شبة 
والتطور يف  النمو  ملزيد من  والتميز كح�فز  اجل��ودة 

قط�ع االأعم�ل لتحقيق التنمية امل�شتدامة".
اإط���لق فئة ج��دي��دة �شمن ج�ئزة  ال��ق��م��زي  اأع��ل��ن  و 
للجودة"  ال��ع���مل��ي��ة  دب���ي  "ج�ئزة  وه���ي  ل��ل��ج��ودة  دب���ي 
لت�شجيع وحتفيز ال�شرك�ت الع�ملية على تبني �شي��شة 
الع�ملية  املرحلة االأوىل لل�شرك�ت  التميز و�شتخ�ش�س 
التع�ون  جمل�س  دول  اأ�شواق  يتبعه�  حملي�  املتواجدة 
اخلليجي ومن ثم االنطلق ع�ملي�.. و�شيتم ا�شتقب�ل 

الطلب�ت يف الربع االأخري من الع�م اجل�ري.
كم� مت اإطلق فئة جديدة �شمن ج�ئزة دبي التقديرية 
للجودة والتي �شت�شمل جم�ل�س وجمموع�ت االأعم�ل 
التي  االأعم�ل  جمتمع  �شراكة  مب�درة  من  جزء  وهي 
مت اإطلقه� الع�م امل��شي لتعزيز التوا�شل مع جمتمع 

االأعم�ل.
و���ش��ي��ت��م م���ن خ����لل ه����ذه ال��ف��ئ��ة ت��ق��ي��ي��م جمموع�ت 
اأع�ش�ئه�  م��ع  التوا�شل  كيفية  ح�شب  على  االأع��م���ل 
ب�الإ�ش�فة اإىل قدرته� على تقدمي خدم�ت ذات قيمة 
و�شتبداأ  اليه..  تنتمي  ال��ذي  القط�ع  وقي�دة  م�ش�فة 
عملية التقييم لهذه الفئة يف الربع الث�لث من الع�م 
اجل���ري على اأن يتم االإع��لن عن الف�ئزين يف الربع 

الث�ين من ع�م 2018.
و اأكد القمزي اأنه على مدى اأكرث من عقدين ك�ملني 
 500 م��ن  اأك���رث  دب��ي  اقت�ش�دية  ك��رم��ت  التميز  م��ن 
والتنمية  دبي للجودة  ف�ئز من خمتلف فئ�ت ج�ئزة 
 18 منهم  املتميزة  للخدمة  دب��ي  وبرن�مج  الب�شرية 
ف�ئزين  وثلثة  للجودة  الذهبية  دب��ي  بج�ئزة  ف�ئزا 

بج�ئزة دبي الذهبية للتنمية الب�شرية.
ب��ج��وائ��ز اجلودة  ال��ف���ئ��زون  ي�شكل   : ال��ق��م��زي  وق����ل 
والتميز والتنمية الب�شرية منوذج� يحتذى به لقي��س 
اأداء ال�شرك�ت وحمفزا خلو�س �شب�ق التميز وحتقيق 
ان�شم�م  اإىل  ونتطلع  واالزده����ر..  التطور  من  املزيد 
اأن  حيث  اجلوائز  اإىل  املوؤ�ش�ش�ت  من  متزايدة  اأع��داد 
يف  التميز  اجل��ودة وحتقيق  على  للحف�ظ  دب��ي  رحلة 
جم�ل االأعم�ل تكون منتجة بقدر م� تكون م�ش�همة 
القط�عني اخل��س والع�م واالأفراد حقيقية ومثمرة.

•• دبي-الفجر: 

ال��ذي فعلته  ال��ذك��ي  البحث  حقق حم��رك 
للموا�شف�ت  االإم�����������رات  ه��ي��ئ��ة  ر����ش���م���ي����ً 
اأي�م،  ثلثة  قبل  "موا�شف�ت"،  واملق�يي�س 
امل���راد  امل�شتعملة  ال�����ش��ي���رات  ع��ن  للبحث 
ا�شترياده� اإىل اأ�شواق الدولة، ن�شبة جن�ح 
اإذ  تفعيله،  �ش�عة من   72 اأول  معقولة يف 
 1185 نحو  على  بحث  عملي�ت  جنحت 
وم�شتهلكون  جت����ر  ح�شل  فيم�  م��رك��ب��ة، 
فعلي�ً على �شه�دات ا�شترياد ل�318 مركبة 
عبد  اهلل  عبد  ���ش��ع���دة  اإف�����دة  ح�شب  منه�، 
االإم�رات  هيئة  ع���م  مدير  املعيني،  ال��ق���در 

للموا�شف�ت واملق�يي�س موا�شف�ت.
واأعرب �شع�دة مدير ع�م "موا�شف�ت" عن 
ارتي�حه، لقدرة حمرك البحث الذكي على 
املركب�ت  من  اأن��واع  اإىل  بحرفية  الت�شدي 
الدولة  اأ�شواق  اإىل  دخوله�  �شيت�شبب  ك�ن 
والبيئة  امل�شتهلكني  ع��ل��ى  �شلبية  اآث�����ر  يف 
هذه  تعر�س  نتيجة  الوطني،  واالقت�ش�د 
بلدان  يف  ج�شيمة  اأ����ش���رار  اإىل  امل��رك��ب���ت 
املن�ش�أ، ب�ل�شورة التي �شتوؤثر بل �شك على 
يتبع  وم���  الطرق�ت،  على  املركبة  �شلمة 
اأو  م�شتخدميه�،  على  انعك��ش�ت  من  ذلك 

على البيئة يف الدولة، اأو �شرك�ت الت�أمني.
وامل�شتوردين  التج�ر  اأن  �شع�دته  واأو���ش��ح 
مركبة  ل�876  ب��ح��ث  ع��م��ل��ي���ت  ح��ف��ظ��وا 
ن�جحة يف حمرك البحث، على اأن ت�شتكمل 
اإجراءات �شداد ر�شوم اإذن اال�شترياد يف وقت 
الحق، وهذا اأمر نتفهمه، اإذ اأحتن� ذلك يف 
حفظ  اإمك�نية  م��ن  ال��ذك��ي،  البحث  نظ�م 
النظ�م  على  وت�شجيله�  البحث،  خ��ي���رات 
يتمكن  حتى  نف�شه،  امل�شتخدم  ا�شم  حت��ت 
مبجرد دخوله مرة اأخرى اإىل النظ�م من 
وا�شتكم�ل  ال�ش�بقة،  خي�راته  على  العثور 
ح�لة  بي�ن  واإ���ش��دار  الر�شوم  �شداد  عملية 
املنتج، وم� يتبعه من ر�ش�ئل ت�أكيد بنج�ح 

املركبة وق�بلية ا�شترياده�.
للموا�شف�ت  االإم������������رات  ه��ي��ئ��ة  وك�����ن����ت 
اإلزامي�ً  طبقت  "موا�شف�ت"،  واملق�يي�س 
الرق�بة  ن���ظ����م  اجل�������ري،  ال�����ش��ه��ر  م��ط��ل��ع 
اإىل  امل�����ش��ت��وردة  امل�شتعملة  امل��رك��ب���ت  ع��ل��ى 
الدولة، الذي يتم مبقت�ش�ه منع ال�شي�رات 
امل�شتوردة املعيبة من دخول الدولة، متوقعة 
اأن يتم التدقيق من خلل حمرك البحث 
األ��ف �شي�رة   300 الذكي يف م� يزيد على 
الدولة،  اإىل  ا���ش��ت��رياده���  ي��ت��م  م�شتعملة 
اأو بغر�س اإع�دة  �شواء لل�شتخدام حملي�ً، 

ودولية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  اأ����ش���واق  اإىل  ال��ت�����ش��دي��ر 
عملي�ت  اإن  املعيني  ���ش��ع���دة  وق����ل  اأخ����رى. 
خلل  مركب�ت  على  اأجريت  التي  البحث 
 4669 ت�شمنت  امل��شية،  الثلثة  االأي���م 
مركبة اأمريكية ال�شنع، و 1120 مركبة 
اأوروبية،  715 مركبة  كندية، ف�شًل عن 
تلق�ئي�ً  ال���ذك���ي  ال���ن���ظ����م  ي��رف�����س  ف��ي��م��� 
املركب�ت العتب�رات تتعلق ب�شعف موؤ�شرات 
وطرق  امل�شتهلك  على  واالأم�����ن  ال�شلمة 
البيئة،  على  �شلبية  لتداعي�ت  اأو  ال��دول��ة، 

على غرار ارتف�ع ن�شب تلويث الهواء.
ال��ن��ظ���م ال��ذك��ي رف�����س ال�شهر  اأن  واأو���ش��ح 
امل������ش��ي اأث���ن����ء ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ج��ري��ب��ي م� 
مط�بقة  غ��ري  مركبة   1400 اإىل  ي�شل 
املطلوبة،  والبيئية  الفنية  لل�شرتاط�ت 
من  ل�موا�شف�ت  الرئي�شة  الر�ش�لة  وه��ي 
املركبة  حت�شل  اأن  ينبغي  اإذ  ال��ق��رار،  ه��ذا 
تفيد  �شه�دة  على  ا�شترياده�  يف  امل��رغ��وب 
من  ت�أكيدية  ور���ش���ل��ة  املنتج،  ح�لة  ببي�ن 
اإىل  املركبة  هذه  دخ��ول  ب�شلحية  الهيئة 

اأ�شواق الدولة.
توؤدي  اأ�شب�ب  �شبعة  موا�شف�ت  وح�شرت 
املركبة  وت������أم�����ني  ت�����ش��ج��ي��ل  ح���ظ���ر  اإىل 
ت�شمن  اخل����رج،  من  امل�شتوردة  امل�شتعملة 
الأ�شرار  تعر�شت  التي  املحرتقة  املركب�ت 
وتعر�شه�  ال���ش��ت��ع���ل��ه���  ن���ظ���راً  ج�����ش��ي��م��ة، 
حل��ري��ق، وامل��رك��ب���ت اخل���ردة، وه��ي الت�لفة 
التي  وامل��رك��ب���ت  للت�شليح،  ال��ق���ب��ل��ة  غ��ري 
يف  للغرق  تعر�شه�  ب�شبب  للتلف  تعر�شت 
ب�شبب  ج�شيمة  الأ�شرار  تعر�شه�  اأو  املي�ه، 
ال��ت��ي تعر�شت  امل����حل���ة، وامل��رك��ب���ت  امل��ي���ه 
مركب�ت  وه��ي  ج�شيمة،  ت�����ش���دم  حل���وادث 
واأ�شبحت  للتلف اجل�شيم،  تعر�س هيكله� 
غ���ري ق���ب��ل��ة ل��ل��ت�����ش��ل��ي��ح، وامل���رك���ب����ت غري 

ميكن  ال  مركب�ت  وهي  للت�شليح،  الق�بلة 
واملركب�ت  االأ�شلية،  ح�لته�  اإىل  اإع���دت��ه��� 
ذات العيب امل�شنعي الذي يتعلق مبتطلب�ت 
الق�بلة  وغ����ري  ال�����ش��ن���ع��ة  وا�����ش����رتاط�����ت 
التي مت حله�  املفككة  للت�شليح، واملركب�ت 
لعدم �شلحيته�، ويتم بيعه� كقطع غي�ر.

من  الهدف  اأن  على  املعيني  �شع�دة  و�شدد 
امل�شتهلك  بحم�ية  يتعلق  القرار،  اإلزامية 
غ��ري م�شتوفية  م��ن��ت��ج���ت  م��ن  ال���دول���ة  يف 
ملتطلب�ت ومع�يري ال�شلمة على الطريق، 
وب�الإ�ش�فة اإىل م�ش�همة الهيئة مع اجله�ت 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة االأخ������رى، م���ن خلل 
احلوادث  م��ن  احل��د  املم�ثلة يف  ال��ق��رارات 
ب��ه��� م��ن خ�ش�ئر  اأو م��� ي��رت��ب��ط  امل���روري���ة، 
م��رك��ب���ت غري  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن  تنتج  م�لية 
م�شتوفية ل�شروط ال�شلمة املعمول به� يف 
االقت�ش�د  دعم  ي�أتي هدف  كذلك  الدولة، 
�شي�رات  ا�شترياد  الوطني، من خلل منع 
اأب������رز م�شوغ�ت  ب���ني  م���ن  ���ش���حل��ة  غ���ري 
املعنية  اجل���ه����ت  ت��رف�����س  ف��ي��م���  ال����ق����رار، 
بولي�شة  اإ���ش��دار  كذلك  امل��رك��ب���ت  بت�أمني 
امل�شتوردة،  امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة  ل��ل��م��رك��ب��ة  ت����أم���ني 
من  ب�لعبور  �شه�دة  على  حت�شل  مل  ط�مل� 

موا�شف�ت.

•• اأبوظبي -وام:

عقد جمل�س اإدارة امل�شرف املركزي اأم�س 
 2017 ل��ع���م  ال��ث���ل��ث  اج��ت��م���ع��ه  االول 
الكندي  حم��م��د  خليفة  م��ع���يل  ب��رئ������ش��ة 

رئي�س املجل�س.
ح�����ش��ر االج��ت��م���ع - ال����ذي ع��ق��د يف مقر 
امل�شرف يف اأبوظبي- مع�يل خ�لد جمعة 
امل�جد ن�ئب رئي�س جمل�س االإدارة ومع�يل 
مب�رك را�شد املن�شوري حم�فظ امل�شرف 
املركزي واأ�شح�ب ال�شع�دة اأع�ش�ء جمل�س 
وخ�لد  اخل��وري  ح�جي  يون�س   .. االإدارة 
اأح��م��د ال��ط���ي��ر وح��م��د م��ب���رك بوعميم 
الفل�شي  زاي���د  ب��ن  علي  و���ش��ع���دة حممد 
ال�ش�م�شي  ه���دف  و�شيف  املح�فظ  ن�ئب 
م�����ش���ع��د امل��ح���ف��ظ وجم��م��وع��ة م��ن كب�ر 

موظفي امل�شرف.
امل�شرف  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط���ل���ع 
املركزي للربع االأول ل�شنة 2016 املقدم 

م���ن دائ�����رة ال��ب��ح��وث واالإح�������ش����ء الذي 
الدولية  االقت�ش�دية  ال��ت��ط��ورات  ي�شمل 
التطورات االقت�ش�دية املحلية وموؤ�شرات 
امل�شرفية  وال�����ش��ي��ول��ة  امل����يل  اال���ش��ت��ق��رار 
واإدارة االحتي�طي النقدي.. ووجه بن�شره 
على موقع امل�شرف املركزي االإلكرتوين.

ك���م���� اط����ل����ع ع���ل���ى ت���ق���ري���ر ب�������ش����أن اآخ����ر 
التنظيمي  التحول  برن�مج  م�شتجدات 
ل��ل��م�����ش��رف امل�����رك�����زي وت����ق�����ري����ر دائ�����رة 
االحتي�طي�ت  واإدارة  النقدية  العملي�ت 
الكلية  االحرتازية  الن�شب  ت�شمنت  التي 
للنظ�م امل�شريف وموؤ�شرات ال�شيولة لدى 

القط�ع امل�شريف.
م�شفوفة  م�������ش���ودة  امل���ج���ل�������س  ون����ق�������س 
البنوك  ع���ل���ى  ل���ل���رق����ب���ة  ال�������ش���لح���ي����ت 
واالحتي�طي�ت  ال��ن��ق��دي��ة  ول��ل�����ش��ي������ش��ة 
واال����ش���ت���ق���رار امل������يل وات���خ���ذ ال����ق����رارات 

اللزمة حوله�.
املقدمة  ال��ط��ل��ب���ت  امل��ج��ل�����س  وا���ش��ت��ع��ر���س 

االأخرى  امل�لية  واملوؤ�ش�ش�ت  البنوك  م��ن 
الطلب�ت  الدولة و واف��ق على  الع�ملة يف 
الق�نون  ح�����ش��ب  ل��ل�����ش��روط  امل�����ش��ت��ك��م��ل��ة 
واالأن��ظ��م��ة امل��ع��م��ول ب��ه��� واخل������ش��ة بكل 

ن�ش�ط على حدة.
واطلع املجل�س على مو�شوعني قدمتهم� 

ب�ش�أن  ال���ب���ن���وك  ع���ل���ى  ال����رق�����ب����ة  دائ�������رة 
ا�شتيف�ء  البنوك  تتملكه�  التي  العق�رات 
خلل  منه�  التخل�س  يتم  وال  لديونه� 
املح��شبية  واملع�ملة  به�  امل�شموح  املهلة 
املتعلقة به� ون�شبة التوطني لدى البنوك 
التوطني  ا�شرتاتيجية   " النق�ط  ونظ�م 

يف القط�ع امل�شريف ".
وات���خ���ذ امل��ج��ل�����س ال����ق����رارات ال���لزم���ة يف 
ب�قي  من�ق�شة  ا�شتكمل  و  ال�����ش���أن..  ه��ذا 
اأعم�له  ج��دول  على  املدرجة  املو�شوع�ت 
واتخذ  امل�شتجدة  االأخ���رى  وامل��و���ش��وع���ت 

القرارات املن��شبة ب�ش�أنه�.

اأبو غزالة يقدم منحا لتاأهيل املحا�صبني املهنيني 
يف املجمع الدويل العربي للمحا�صبني القانونيني

•• عّمان –الفجر:
الدويل  املجمع  ورئي�س  موؤ�ش�س  اأب��وغ��زال��ة  ط��لل  ال��دك��ت��ور  �شع�دة  اأع��ل��ن 
�شخ�شية  منح  تقدمي  عن   )IASCA( الق�نونيني  للمح��شبني  العربي 

الأبن�ئه املح��شبني وخريجي اجل�مع�ت يف الدول العربية. 
وب���ح�������ش���ب امل����ن����ح ي��ت��ح��م��ل ال���دك���ت���ور 
ر�شوم  م��ن   50% ن�شبة  اأب��وغ��زال��ة 
ال���ت�������ش���ج���ي���ل الم����ت����ح�����ن�����ت م����وؤه����ل 
ق�نوين  ع����رب����ي  دويل  "حم��شب 
معتمد )IACPA(" يف جمموعة 
االأردن،  وه����ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  م���ن 
لبن�ن، �شوري�، العراق، اليمن، م�شر، 
�شم�ل  دول  اإىل  ب�الإ�ش�فة  ال�شودان، 

اأفريقي�. 
واأكد الدكتور اأبوغزالة اأنه وفق� لهذه 
خريج  اأو  حم������ش��ب  الأي  ي��ح��ق  امل��ن��ح 
كحد  البك�لوريو�س  ب��درج��ة  ج�معي 

للح�شول  امل��ج��م��ع  يف  الت�شجيل  اأدن����ى 
على املوؤهل ت�شجيع� للمح��شبني وخريجي اجل�مع�ت على رفع م�شتوي�تهم 

العلمية واملهنية وتطوير مه�راتهم املح��شبية. 
الدول  يف  للمح��شبني  امل�ش�بهة  املنح  من  العديد  اأبوغزالة  الدكتور  وق��دم 

التي متر بظروف �شعبة مثل فل�شطني وليبي�. 
ي�ش�ر اإىل اأن املجمع الدويل العربي للمح��شبني الق�نونيني ت�أ�ش�س كهيئة 
مهنية حم��شبية غري ربحية ع�م 1984 يف مدينة لندن - اململكة املتحدة، 
بعلم  االرت��ق���ء  اإىل  وي��ه��دف   ،1994 ع���م  ع��م���ن  يف  ر�شمي�ً  ت�شجيله  ومت 
املح��شبة والتدقيق واملوا�شيع االأخرى ذات العلقة على امل�شتوى الدويل، 
و�شم�ن  للمح��شبني  املهنية  اال�شتقللية  على  املح�فظة  اإىل  ب�الإ�ش�فة 
للرتق�ء  كو�شيلة  عليهم  املهني  االإ���ش��راف  مع�يري  وتطبيق  لهم  احلم�ية 

مبهنتي املح��شبة والتدقيق.

جمل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي ينظم ندوة 
حول جائزة اأف�صل فكرة م�صروع مبدع ومبتكر

•• ابوظبي-وام: 

نظم جمل�س �شيدات اأعم�ل اأبوظبي ندوة تعريفية عن ج�ئزة اأف�شل فكرة 
اجل�مع�ت  وط�لب�ت  امل��واط��ن���ت  االأع��م���ل  ل��رائ��دات  ومبتكر  مبدع  م�شروع 

واملع�هد والكلي�ت ب�لدولة.
ح�شر ال��ن��دوة ع���دد ك��ب��ري م��ن ال�����ش��ي��دات ورائ�����دات االأع���م����ل م��ن اإم�����رات 

الدولة.
التوعوية  احلملة  وم���ب����درات  وف��ع���ل��ي���ت  اأن�شطة  اإط����ر  يف  ال��ن��دوة  وت���أت��ي 
الث�لثة لري�دة االأعم�ل يف اإم�رة اأبوظبي التي ينظمه� املجل�س حتت �شع�ر 
�شهر  نه�ية  ت�شتمر حتى  الوطن" والتي  املجتمعية يف خدمة  "م�شوؤوليتن� 

اأكتوبر املقبل.
ج�ئزة  اأه��داف  عن  تعريفي�  عر�ش�  اأبوظبي  اأعم�ل  �شيدات  جمل�س  وق��دم 

اأف�شل فكرة م�شروع مبدع ومبتكر.
م�شريا اإىل اأن اجل�ئزة تهدف اإىل ت�شجيع وحتفيز اال�شتثم�ر يف امل�شروع�ت 
املبدعة واملبتكرة - املتن�هية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة - وتعزيز ثق�فة 
امل���راأة واإذك����ء روح التن�ف�س واالإب���داع واالبتك�ر لدى  ري���دة االأع��م���ل ل��دى 
امل�شروع�ت  الأف��ك���ر  الدعم  وتقدمي  اجل�مع�ت،  وط�لب�ت  االأع��م���ل  رائ���دات 
املبدعة واملبتكرة للدخول يف اخلطوات التنفيذية، ب�الإ�ش�فة اإىل امل�ش�عدة 
حتديد  على  والقدرة  امل�شروع�ت،  اأفك�ر  اختي�ر  على  القدرة  اكت�ش�ب  على 
وتو�شيح الفكرة واإعداد خطة العمل، ودعم امل�ش�ريع الف�ئزة والعمل على 
ت�شجيع  وك��ذل��ك  ال��واق��ع،  اأر����س  على  لتنفيذه�  ال��لزم��ة  الو�ش�ئل  اإي��ج���د 
الت�أهيل  خ��لل  من  ومه�راتهن  قدراتهن  تطوير  على  االأف��ك���ر  �ش�حب�ت 
والتدريب يف جم�ل ري�دة االأعم�ل، واحت�ش�ن امل�ش�ريع الف�ئزة يف ح��شنة 

االأعم�ل املتك�ملة واملبتكرة التي �شيتم اإطلقه� نه�ية هذا ال�شهر.
يذكر ان اجل�ئزة ت�شتهدف رائدات االأعم�ل املواطن�ت وط�لب�ت اجل�مع�ت 

واملع�هد والكلي�ت واملتقدم�ت ل�شندوق خليفة لتطوير امل�ش�ريع.
وي�شرتط يف التقدم له� اأن تكون املتقدمة اأو املتقدم�ت من مواطني دولة 
االإم�رات والت�شجيل يف اجل�ئزة وا�شتكم�ل ك�فة االإجراءات املطلوبة خلل 
�شهر من ت�ريخ التقدمي واأن ت�شلم الفكرة مكتوبة ومت�شمنة درا�شة جدوى 
اقت�ش�دية  وف���ئ��دة  ج��دوى  له�  ومبتكرة  مبدعة  الفكرة  تكون  واأن  اأول��ي��ة 

وق�بلة للتطبيق.
وابتك�ر  اخ���رتاع  و�ش�حبة  مبدعة  ف��ك��رة  �ش�حبة  اجل���ئ��زة  ف��ئ���ت  وتغطي 
وفئة  واالت�ش�ل  املوب�يل  وتطبيق�ت  الكمبيوتر  جم�ل  يف  وابتك�ر  ملمو�س 

امل�شوؤولية املجتمعية.
واالأ�ش�لة  والت�شور  الفكرة  و���ش��وح  للج�ئزة  التقييم  مع�يري  اأه��م  وم��ن 
واالبتك�ر وجدوى الفكرة والقدرات واخلربات والقدرة على حتويل الفكرة 
للم�شروع  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  وو���ش��وح  امل���يل  واجل���ن��ب  عملي  م�شروع  اإىل 

ووجود خطة عمل ومدى م�ش�همة الفكرة يف تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية.
االأعم�ل وط�لب�ت اجل�مع�ت  رائ��دات  اأبوظبي  اأعم�ل  �شيدات  ودع� جمل�س 
�شتقوم  للتقدم والرت�شح لهذه اجل�ئزة حيث  املواطن�ت  واملع�هد  والكلي�ت 
لتقييم  واالخت�ش��س  اخل��ربة  ذوي  من  ت�شكيله�  مت  التي  الفنية  اللجنة 
الرت�شح  طلب�ت  مراجعة  يف  الفنية  اللجنة  مه�م  وتتمثل  النت�ئج  وحتكيم 

وتقييمه� وتقييم اأفك�ر امل�ش�ريع وفق� ملع�يري اجل�ئزة.
و�شه�دات  م�لية  مك�ف�آت  متميزة  وم�ش�ريع  ب�أفك�ر  الف�ئزات  منح  و�شيتم 

وجوائز تقديرية.
اأف�شل  الث�نية جل�ئزة  ال��دورة  اأطلق  اأبوظبي  اأعم�ل  �شيدات  وك�ن جمل�س 
اأن�شطة  �شمن  امل��شي  م�ر�س  �شهر  بداية  يف  ومبتكر  مبدع  م�شروع  فكرة 
وفع�لي�ت احلملة التوعوية الث�لثة لري�دة االأعم�ل التي ت�شتمر حتى نه�ية 

�شهر اأكتوبر املقبل.
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املال والأعمال

نهيان بن مبارك يفتتح معر�س اأبوظبي للمجوهرات وال�صاعات

 2017 الكربون  حلجز  القادة  منتدى  اجتماع  الطاقة" ت�صت�صيف  "وزارة 

يوّفر من�سة للهيئات واملوؤ�س�سات لتاأ�سي�س عالقات م�سرتكة وتعزيز تواجدها يف املنطقة

دبي ت�صت�صيف اأول موؤمتر للهيئات االقت�صادية واملهنية يف دي�صمرب املقبل

•• اأبوظبي-وام:

افتتح مع�يل ال�شيخ نهي�ن بن مب�رك اآل نهي�ن وزير 
من   25 ال���  ال��دورة  فع�لي�ت  املعرفة  وتنمية  الثق�فة 
معر�س اأبوظبي الدوىل للمجوهرات وال�ش�ع�ت الذي 
تنظمه �شركة ريد للمع�ر�س ب�ل�شراكة اال�شرتاتيجية 
 6 حتى  وي�شتمر  اأبوظبي  اأعم�ل  �شيدات  جمل�س  مع 

م�يو اجل�ري مبركز اأبوظبي الوطني للمع�ر�س .
بن  �شخبوط  ال�شيخ   .. االفتت�ح  خ��لل  مع�ليه  راف��ق 
امل�شعود  ن��ه��ي���ن ورج���ل االأع���م����ل ع��ب��داهلل  اآل  ن��ه��ي���ن 
و�ش�مل ال�شعيبي.. واطلع على العديد من الت�ش�ميم 
ميثلون  ع�ر�ش�   130 من  الأك��رث  واملبتكرة  الفريدة 

جديدة  جت���ري��ة  علمة   30 م��ن  واأك���رث  دول��ة   20
ت�ش�رك للمرة االأوىل.

و�ش�هد مع�ليه اأكرب حجر زمرد يعر�س للمرة االأوىل 
يف الع�مل خ�رج الربازيل ويبلغ وزنه 500 كيلو جرام 
يعر�س  مدينة  اأول  ت��ك��ون  الأن  اأب��وظ��ب��ي  اخ��ت��ي���ر  ومت 

فيه�.
وتعرف خلل جولته على ج�ئزة "اإبداع" يف ن�شخته� 
واأهمية  م��ك���ن��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ع��ى  وال���ت���ي  اخل���م�����ش��ة 
االإبداع�ت االإم�راتية و�شوق جت�رة املجوهرات املزدهر 

يف الدولة على امل�شتويني االإقليمي والع�ملي.
للمجوهرات  ال������دوىل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س  وي�����ش��ك��ل 
م�شممي  اأ�شهر  جتمع  ا�شتثن�ئية  من�شة  وال�ش�ع�ت 

املجوهرات واملواهب الن��شئة يف بوتقة واحدة اإ�ش�فة 
الأحدث املجوهرات واحللي لع�ش�ق االأن�قة والفخ�مة. 
والع�شرين  اخل���م�����ش��ة  امل��ع��ر���س  ن�شخة  يف  وي�����ش���رك 
ع�ر�شون حمليون وع�مليون من بينهم �ش�مل ال�شعيبي 
وامل�شعود واأمواج و�ش�رتورو وي�شي�ن ون�شويل و�ش�ع�ت 
اأوروم وجميل  م��وف���دو ودي��ف��ج��ي  و���ش���ع���ت  ك��ون��ك��ورد 
واأتيل ك�رات ودهم�ين وم�ريل نيويورك وه�زوريلل 

ووزيل وغريهم.
و يحتفي املعر�س يف ن�شخته هذا الع�م ب�شخ�شي�ت من 
موؤ�ش�شة اأبوظبي للإعلم من بينهم اأ�شمه�ن النقبي 
ورح�����ب ع��ب��داهلل واأم����رية حم��م��د ورف��ي��ع��ة اله�ج�شي 

وندى ال�شيب�ين.

للمجوهرات  ال�����دوىل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س  اأن  ي��ذك��ر 
امل�ش�هري  من  نخبة  فيه  يتواجد   2017 وال�ش�ع�ت 
التوا�شل  م����واق����ع  ع���ل���ى  امل���ع���روف���ة  وال�����ش��خ�����ش��ي���ت 
يومي� على جوائز قيمة  �شحب�  االجتم�عي ويت�شمن 
 10 وح��ت��ى  ع�����ش��را   4 ال�����ش���ع��ة  م��ن  زواره  وي�شتقبل 

م�ش�ء.
ويعترب املعر�س اأحد الفع�لي�ت التي تنظمه� جمموعة 
للمجوهرات  ب����رزا  16 ح��دث���  م��ن  تتكون  ال��ت��ي  ري��د 
لتوفري  وامل�شممة  ال��ع���مل  اأن��ح���ء  جميع  يف  املتميزة 
فر�س عمل فريدة جلميع ال�شرك�ء يف هذه ال�شن�عة 
ك���ي طوكيو  واآي ج���ي  لندن  اإل  اآي ج��ي  بينه�  وم��ن 

وج�ي �شي ك�ي ال�س فيغ��س واإكل دي مود فرن�ش�.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شنوي  ن�شف  االج��ت��م���ع  ال��ط���ق��ة  وزارة  ا�شت�ش�فت 
اأبوظبي  يف   2017 ال��ك��رب��ون  حلجز  ال��ق���دة  ملنتدى 
الط�قة  قط�ع  يف  والب�حثني  اخل��رباء  اأب��رز  مب�ش�ركة 
وجم�ل ا�شتخدام وتخزين الكربون من 26 دولة حول 
ال��وزارة لهذا االجتم�ع رفيع  ا�شت�ش�فة  ت�أتي   . الع�مل 
امل�شتوى ت�أكيدا على مك�نة الدولة ودوره� املحوري يف 
امل�شتدامة وا�شتخدام  التنمية  الط�قة وحتقيق  جم�ل 

التكنولوجي� املبتكرة يف قط�ع الط�قة .
وت���رك���ز االإم��������رات م���ن ج���ن��ب��ه��� ع��ل��ى دم���ج التقني�ت 

الكف�ءة  لزي�دة  التقليدية  الط�قة  قط�ع  يف  النظيفة 
امل�����وارد لفتح املج�ل  امل��ث��ل��ى م��ن  وحت��ق��ي��ق اال���ش��ت��ف���دة 

لتوفري اإيرادات حمتملة يف القط�ع ال�شن�عي .
ال�ش�م�شي  ال��ف��ورة  ف���ط��م��ة  املهند�شة  ���ش��ع���دة  واأك����دت 
امل�شتقبل  وط���ق��ة  ال��ك��ه��رب���ء  ل�شئون  امل�ش�عد  ال��وك��ي��ل 
اأقيمت  فنية  ور���ش��ة  خ��لل  كلمته�  يف  الط�قة  ب���وزارة 
�شمن فع�لي�ت اليوم الث�لث من االإجتم�ع على الروؤية 
اال�شت�شرافية  ونظرته�  الر�شيدة  للقي�دة  احلكيمة 
املعنية  االأط��راف  التع�ون اال�شرتاتيجي مع جميع  يف 
ب�أ�ش�ليب  املن�خ  تغري  ظ�هرة  ملواجهة  واإقليمي�  حملي� 
تطبيق�ت  ا�شتخدام  ومنه�  اإقت�ش�دية  ج��دوى  تعك�س 

ي�ش�هم  وال��ذي  الكربون  وتخزين  وا�شتخدام  التق�ط 
املتعلقة  ال��وط��ن��ي��ة  االأج����ن����دة  م���وؤ����ش���رات  حت��ق��ي��ق  يف 
ورائدة  اإبتك�رية  ب�شورة  الكربون  انبع�ث�ت  بخف�س 
ال�ش�م�شي  واأ���ش���دت   . فر�س  اإىل  التحدي�ت  لتحويل 
ب�لدور الذي تلعبه �شركة ري�دة � اإحدى �شرك�ت �شركة 
التق�ط  اأدن���وك يف جم���ل   � الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول 
اأول �شركة تعمل  اإذ تعد  وا�شتخدام وتخزين الكربون 
ب�شورة جت�رية يف املنطقة يف هذا املج�ل حيث د�شنت 
امل��شي  الع�م  من  نوفمرب  يف  م�ش�ريعه�  "ري�دة" اأول 
اأدنوك وم�شدر وم�شنع االإم�رات  كمث�ل للتع�ون بني 
الكربون  اأك�شيد  ث���ين  غ���ز  م��ن  لل�شتف�دة  للحديد 

النفط.  حقول  حقن  يف  امل�شنع  عملي�ت  م��ن  املنبعث 
االأبح�ث  ومراكز  املع�هد  دور  اأهمية  �شع�دته�  واأك��دت 
التطورات  اآخ���ر  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  املتخ�ش�شة 
م�شتقبل  لتحقيق  الدعم  على  والرتكيز  وامل�شتجدات 

م�شرق لتقني�ت ا�شتخدام وتخزين الكربون.
واأ�ش�فت اإن هذا االجتم�ع ي�شهم يف ن�شر املعرفة وتب�دل 
التج�رب واالآراء واالطلع على جت�رب الدول يف هذا 
املج�ل حيث يعد التق�ط وا�شتخدام وتخزين الكربون 
من التقني�ت االأ�ش��شية التي ت�شهم ب�شكل �شريع وفع�ل 
يف خف�س ان��ب��ع���ث���ت غ����ز ث����ين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون اإىل 

الغلف اجلوي ومع�جلة م�شكلة تغري املن�خ الع�ملي .

•• دبي- الفجر: 

االقت�ش�دية  ل��ل��ه��ي��ئ���ت  دب����ي  م��رك��ز  اأع���ل���ن 
جت�رة  لغرفة  امل�شرتكة  امل��ب���درة  وامل��ه��ن��ي��ة، 
والت�شويق  ال�شي�حة  ودائ��رة  دب��ي،  و�شن�عة 
ومركز  لل�شي�حة(،  دب��ي   ( بدبي  التج�ري 
دب����ي ال���ت���ج����ري ال���ع����مل���ي، ع���ن اإط�����لق اأول 
االقت�ش�دية  ل��ل��ه��ي��ئ���ت  ن��وع��ه  م��ن  م��وؤمت��ر 
واملهنية يف املنطقة، والذي �شوف يق�م على 
دي�شمرب2017  و12   11 ي��وم��ي  م����دار 
يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج���ري ال��ع���مل��ي. ويهدف 
تلعبه  ال�����ذي  ال������دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  احل�����دث 
الهيئ�ت االقت�ش�دية واملهنية يف منو وتطّور 
ل���لإم����رة، وتدعم  االق��ت�����ش���د االإج��ت��م���ع��ي 
املعريف.  االقت�ش�د  نحو  للتحّول  جهوده� 
ج����ء ه���ذا االإع�����لن خ���لل ان��ع��ق���د املوؤمتر 
الذي  واملهنية  االقت�ش�دية  للهيئ�ت  الع�ملي 

يق�م ح�لي�ً يف الع��شمة النم�ش�وية فيين�. 
وق�ل ع�ش�م ك�ظم، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
دبي للت�شويق ال�شي�حي والتج�ري: ت�ش�هم 
واملهنّية  االقت�ش�دية  والهيئ�ت  املنّظم�ت 
االقت�ش�دية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ت��وج��ي��ه  يف 
م�شتوى  ورف����ع  امل��ت��ك���م��ل��ة،  واالج��ت��م���ع��ي��ة 
املعرفة،  وم�����ش���رك��ة  ال���ب���ن����ءة،  ال��ت��ن���ف�����ش��ي��ة 
االقت�ش�د  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ش���ه��م��ة  وب���ل��ت���يل 

املعريف.
الهيئ�ت  �شعي  م��ع  ق���ئ��ًل:  ك���ظ��م  واأ���ش���ف 
دوره�  نط�ق  لتو�شيع  واملهنية  االقت�ش�دية 
اأن حتظى  ف�إّنن� نطمح  ال��ع���مل،  ح��ول  املهم 
واأن  اأج��ن��دت��ه���  ع��ل��ى  دب���ي مب��ك���ن��ة متقدمة 

ل.  ت�شبح خي�ره� املف�شّ
الهيئ�ت  ب���أّن موؤمتر  اأي�ش�ً على ثقة  ونحن 
االق��ت�����ش���دي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ال����ذي مت االإع����لن 
تعزيز جهودن� ال�شتقب�ل  �شي�ش�هم يف  عنه، 
امل��زي��د م��ن اجل��م��ع��ي���ت وال��ه��ي��ئ���ت يف دبي، 
وهي فر�شة لن�شتعر�س اأم�مه� مب��شرة م� 
دب��ي من عن��شر ج��ذب، ومعرفة  به  تتمتع 
متقدمة ومبتكرة، وخربات ميكن تقدميه� 

و�شي�ش�عدن�  منه�.  ب�ال�شتف�دة  يرغب  مل��ن 
هذا املوؤمتر كذلك على تر�شيخ مك�نة دبي 
كوجهة �شي�حية مهّمة ال�شت�ش�فة فع�لي�ت 
االأعم�ل، مب� يعك�س طموحن� والتزامن� نحو 
ا�شتك�ش�ف حلول للتحّدي�ت الع�ملية الراهنة 
االقت�ش�دية  امل����وارد  وت��ن��وي��ع  وامل�شتقبلية، 
للإم�رة، وكذلك م�ش�عين� احلثيثة للتع�ون 

مع االآخرين.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق����ل ح�����ش��ن ال��ه������ش��م��ي، ع�شو 
للهيئ�ت  دب����ي  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
االقت�ش�دية واملهنية، ومدير اإدارة العلق�ت 
�شعداء  ن���ح���ن  دب������ي:  غ���رف���ة  يف  ال���دول���ي���ة 
ب��شت�ش�فة دبي لهذا احلدث الدويل االأول 
من  �شيعّزز  وال���ذي  املنطقة،  يف  ن��وع��ه  م��ن 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  االإم����رة  مك�نة 
للهيئ�ت  رائ����د  ك��م��رك��ز  اإف��ري��ق��ي���  و���ش��م���ل 
املتخ�ش�شة يف جم�الت  الدولية  واملنظم�ت 

خمتلفة. 
امل��وؤمت��ر من�شة مث�لية  ي��ك��ون ه��ذا  و���ش��وف 
دول  خمتلف  م��ن  الع�ملية  الهيئ�ت  جل��ذب 
الع�مل اإىل دبي، االأمر الذي من �ش�أنه تعزيز 
االأعم�ل،  جمتمع  يف  التن�ف�شية  م�شتوى 
وامل�ش�همة يف دعم جهود دبي للتحّول نحو 

االقت�ش�د املعريف.
يدعم  �شوف  امل��وؤمت��ر  اأن  اله��شمي  واأو���ش��ح 
و�شعته�  التي  الرئي�شية  االأه����داف  كذلك 
للفرتة  ا�شرتاتيجيته�  �شمن  دب��ي  غ��رف��ة 
تهدف  وال��ت��ي   ،2021 –  2017 املقبلة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  االإم�������رة  ل��لرت��ق���ء مب��ك���ن��ة 
لة للتج�رة واال�شتثم�ر،  الع�ملي كوجهة مف�شّ
للهيئ�ت  دب������ي  م����رك����ز  اأن  اإىل  م���������ش����رياً 
االق��ت�����ش���دي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ق��د ح��ّق��ق اإجن�����زات 
منواً  �شهد  حيث  ت�أ�شي�شه،  منذ  ملحوظة 
بن�شبة 100 %  يف عدد الهيئ�ت التي مت 
2016، كم�  ترخي�شه� يف دبي خلل ع�م 
جنح يف تر�شيخ �شمعته ومك�نته من خلل 
ع���مل��ي��ة متخ�ش�شة  م���وؤمت���رات  امل�����ش���رك��ة يف 

للهيئ�ت االقت�ش�دية واملهنية.
الهيئ�ت  موؤمتر  ي�شتقبل  اأن  املنتظر  وم��ن 
القي�دات  العديد من  واملهنية،  االقت�ش�دية 
والع�ملية،  العربية  الهيئ�ت  من  التنفيذية 
واملوؤ�ش�ش�ت  احل���ك���وم����ت،  ع���ن  ومم��ث��ل��ني 
اآخ��ري��ن من  االأك���دمي��ي��ة والطلبة، وخ��رباء 

ال�ش�عني اإىل تطوير دور الهيئ�ت. 
املجتمع"،  "بن�ء  �شع�ر  حتت  املوؤمتر  ويق�م 
ب�لرتكيز  اأع���م����ل���ه  اأج����ن����دة  ت�����ش��م��ي��م  ومت 

ت�شتهدف  التي  الهيئ�ت  اأع���داد  زي����دة  على 
ل��ي�����ش��م��ل منطقة  ع��م��ل��ه���  ن���ط����ق  ت��و���ش��ي��ع 
املتن�مية،  وال��ق��ط���ع���ت  االأو����ش���ط،  ال�����ش��رق 
ال�شحية،  والرع�ية  التقني�ت،  بينه�  وم��ن 
وال��ت��ع��ل��ي��م، واخل���دم����ت امل���ل��ي��ة. ك��م��� يوّفر 
وجت�رب  اآراء  على  للتعرف  من�شة  املوؤمتر 
اأحدث  املوؤمتر حول  امل�ش�ركني يف  اخل��رباء 
ع��دة جم����الت ومن  الع�ملية يف  ال��ت��وج��ه���ت 
واملجتمع�ت  ل��ل��ع�����ش��وي��ة،  االن��ت�����ش���ب  بينه� 
املنظومة  ه��ي��ك��ل��ة  واإع��������دة  االإل���ك���رتون���ي���ة، 
واحلكومي،  التطوعي  والعمل  التعليمية، 

وغريه� من الق�ش�ي�. 
الق�ش�ي�  من  العديد  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ويطرح 
حيث  املّتبعة،  التقليدية  الطرق  عن  بعيداً 
وامل�ش�ركة  التع�ون  على  كبري  ب�شكل  يرّكز 
وال��ت��ف���ع��ل م���ع ال��ق��ط���ع���ت ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
���ش��ي��ق��ّدم ج��ل�����ش���ت حوارية  ك��م���  امل��ن��ط��ق��ة. 
م�شّوقة مب�ش�ركة ق�دة الفكر والراأي واملدراء 
التنفيذيني، وذلك بهدف ا�شتك�ش�ف وتعزيز 
الإق�مة  الفر�س  وتهيئة  ج��دي��دة،  �شراك�ت 
ع��لق���ت وط��ي��دة را���ش��خ��ة م��� ب��ني الهيئ�ت 
واحلكوم�ت واملوؤ�ش�ش�ت االأك�دميية والقط�ع 
اخل��س. ومن بني ال�شرك�ء اال�شرتاتيجيني 

للموؤمتر، بيه �شي اأم اإيه PCMA ، واإيه 
اإيه  �شي  �شي  واأي   ،ASAE اإي  اإي���ه  اأ����س 
 ،GAHPبيه ات�س  اإيه  وجي   ،ICCA

.MCI وموؤ�ش�شة اأم �شي اآي
ومن جهته ق�ل اأحمد اخل�جه، الن�ئب االأول 
للرئي�س يف مركز دبي التج�ري الع�ملي: "اإّن 
االقت�ش�دية  ال��ه��ي��ئ���ت  م��وؤمت��ر  ا���ش��ت�����ش���ف��ة 
دبي  م��رك��ز  يف  االأوىل  دورت�����ه  يف  وامل��ه��ن��ي��ة 
ة  من�شّ توفري  �ش�أنه  من  الع�ملي،  التج�ري 
اأن�شطة الهيئ�ت  متمّيزة لدعم منو وتطّور 

املحلية والدولية يف منطقتن�. 
وميكن حتقيق ذلك من خلل اإت�حة املج�ل 
واملهنية  �شة  املتخ�شّ ال��ه��ي��ئ���ت  ه���ذه  اأم�����م 
ه�دفة،  ح��واري��ة  جل�ش�ت  وع��ق��د  ل��لل��ت��ق���ء 
م�  واملعرفة،  واملعلوم�ت  اخل��ربات،  وتب�دل 
ويدعم  ج��دي��دة،  هيئ�ت  ت�أ�شي�س  يف  ي�شهم 
الهيئ�ت  ب��ت��ل��ك  ال��ت��و���ش��ع اخل������ش��ة  خ��ط��ط 

املتواجدة يف املنطقة.
هذا  مثل  ا�شت�ش�فة  اأّن  �شك  ال  واأ����ش����ف: 
املوؤمتر املهم يف دبي �شوف ي�شهم يف تعزيز 
مك�نة دبي الرائدة كوجهة ع�ملية للفع�لي�ت 
م��ن خلل  املنطقة  ل��لأع��م���ل يف  وك��ب��واب��ة 
اال���ش��ت��ف���دة م��ن م�����ش���رك��ة ه���ذه ال��ه��ي��ئ���ت يف 
املوؤمتر وجذبه� اإىل الدولة، م� �شوف ينجم 

عنه من حتقيق فوائد كبرية ومتعددة.
ومن اجلدير ب�لذكر اأن ت�أ�شي�س مركز دبي 
للهيئ�ت االقت�ش�دية واملهنية ج�ء ا�شتج�بة 
يف  الهيئ�ت  دور  تفعيل  اإىل  امل��شة  للح�جة 
وال�شرق  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم������رات  دول���ة 
لت�أ�شي�س  دع��م��ه  امل��رك��ز  وي��ق��دم  االأو����ش���ط، 
جمعي�ت وهيئ�ت مهنية غري ربحية يف دبي.  
اأن ي�شبح  اأ�ش��شي اإىل  ويهدف املركز ب�شكل 
املهتمة  للهيئ�ت  والتثقيف  للحوار  من�شة 
ب��شتك�ش�ف فر�س جديدة يف منطقة ال�شرق 
االأو�شط، وامل�ش�همة بف�علية يف بن�ء جمتمع 
االقت�ش�د  نحو  ال��ت��ح��والت  ي��ق��ود  موؤ�ش�شي 
املتحدة  العربية  االإم����رات  دول��ة  يف  املعريف 

و�شبه اجلزيرة العربية. 

الرئي�س التنفيذي مل�صرف ال�صارقة االإ�صالمي:  
جائزة دبي للتنمية الب�صرية حافزا للتميز

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �شع�دة حممد عبداهلل الرئي�س التنفيذي مل�شرف ال�ش�رقة االإ�شلمي اأن 
ج�ئزة دبي للتنمية الب�شرية تعترب من اجلوائز املرموقة يف جم�ل املوارد 
للموؤ�ش�ش�ت  ح�فزاً  ت�شكل  وهي  االجتم�عية  وامل�شوؤولية  والقي�دة  الب�شرية 
هذه  يف  التميز  لتحقيق  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم������رات  دول���ة  يف  وال�����ش��رك���ت 

املج�الت الثلثة التي تعترب جوهر العمل الن�جح يف القط�ع�ت ك�فة.
اجل�ئزة  بهذه  االإ�شلمي  ال�ش�رقة  ف��وز م�شرف  ج���ء  لقد  ع��ب��داهلل:  وق���ل 
لكوادره  يوليه  ال��ذي  االهتم�م  اإىل  ا�شتن�داً  الث�نية  للمرة  امل�شتوى  رفيعة 
امل�ش�همة  اإىل  ال��رام��ي��ة  لعملي�ته  الرئي�شي  امل��ح��رك  ب�عتب�رهم  الب�شرية 
الف�علة يف م�شرية التنمية امل�شتدامة وكذلك اإىل �شجله احل�فل ب�الإجن�زات 
عليه  واج��ب���ً  امل�����ش��رف  يعتربه�  وال��ت��ي  االجتم�عية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  جم���ل  يف 
ال�ش�رقة  التنفيذي مل�شرف  . واأكد الرئي�س  جت�ه املجتمع الذي يعمل فيه 
تعزيز  على  واحلر�س  الب�شرية  امل��وارد  يف  اال�شتثم�ر  ب���أن  ثقته  االإ�شلمي 
مقوم�ت  م��ن  يعد  املوظفني  نفو�س  يف  القي�دية  ال���روح  وغ��ر���س  التوطني 
للم�شتقبل املهني املزدهر الذي  التميز يف عمل املوؤ�ش�ش�ت وال�شرك�ت نظراً 
ينتظر االأفراد الطموحني الراغبني يف حتقيق الرفعة لوطنهم ويف نف�س 

الوقت تقدمي خدم�ت متميزة تر�شم ال�شع�دة على وجوه اجلمهور.

وفد �صعودي يطلع على جتربة 
�صركة اأبوظبي للتوزيع

•• اأبوظبي-وام: 

بحثت �شركة اأبوظبي للتوزيع - احدى �شرك�ت هيئة مي�ه وكهرب�ء اأبوظبي 
- �شبل التع�ون وتب�دل اخلربات مع ال�شركة ال�شعودية للكهرب�ء.

ال��زي���رة التي ق���م به� وف��د من ال�شركة ال�شعودية ملب�ين  ج���ء ذل��ك خ��لل 
�شركة اأبوظبي للتوزيع موؤخرا.

جم�ل  يف  للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  خ���ربات  على  ال�شعودي  ال��وف��د  واط��ل��ع 
تركيب وت�شغيل العدادات الذكية.

للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  ع���م  مدير  ال�شويدي  حممد  �شعيد  �شع�دة  واأك��د 
املوؤ�ش�ش�ت  بني  اخل��ربات  تب�دل  اأهمية  مبكتبه  الزائر  الوفد  لق�ئه  خ��لل 
الع�ملة يف جم�ل املي�ه والكهرب�ء يف دول اخلليج العربي حتقيق� لتطلع�ت 
قي�داتن� الر�شيدة اله�دفة لتقدمي اأف�شل اخلدم�ت للمتع�ملني مب� يت�شق 
مع الطفرة ال�شك�نية واالقت�ش�دية والعمرانية الكبرية التي ت�شهده� هذه 

املنطقة.
امل���زروع���ي رئ��ي�����س �شعبة ت��رك��ي��ب و�شي�نة  واأط��ل��ع امل��ه��ن��د���س را���ش��د حم��م��د 
اآل  املهند�س عبدامللك عبداحلميد  م��ن  امل��ك��ون   - ال��زائ��ر  ال��وف��د  ال��ع��دادات 
عدادات  ا�شتبدال  م�شروع  نت�ئج  على   - الغ�مدي  على  واملهند�س  ال�شيخ 
والذي  االأحج�م  خمتلفة  ذكية  رقميه  ب�أخرى  امليك�نيكية  واملي�ه  الكهرب�ء 
نفذته ال�شركة خلل ال�شنوات امل��شية.. ف�شل عن تركيب اأجهزة ا�شت�شع�ر 
ار�ش�له  ثم  ق��راءة ومن  العداد وحتويله اىل  اخل���رج من  النب�س  لت�شجيل 
عرب ر�ش�لة ن�شية ق�شرية " SMS " اىل نظ�م ادارة بي�ن�ت العدادات ثم 

اإىل نظ�م الفواتري الإ�شدار الف�تورة.
ذات  تتميز مبوا�شف�ت  الذكية  العدادات  اأن  املزروعي  را�شد  املهند�س  وذكر 
تقنية ع�لية ويتم مع�يرته� يف امل�شنع والت�أكد من ذلك يف خمترب ال�شركة 
�شليمة ودقيقة  ق��راءات  الت�أكد من احل�شول على  ا�شتخدامه� بهدف  قبل 

تعك�س واقع اال�شتهلك الفعلي للمتع�ملني.
وق�ل يتم جلب قراءة العدادات عن طريق قراء العدادات من خلل اأجهزة 
القراءات  جمع  يف  والدقة  االأداء  يف  ب�ل�شرعة  تتميز  حممولة  اإلكرتونية 

وب�لت�يل احلد من ال�شك�وى التي ترد من املتع�ملني.
اأي  التقديرية،  ال��ق��راءات  �ش�همت يف خف�س  الذكية  ال��ع��دادات  ان  واأ�ش�ف 
التي ت�شدر دون احل�شول على قراءة فعلية، ب�شورة كبرية ف�شل عن رفع 

ن�شبة الدقة يف اإ�شداره� اإىل م�شتوي�ت ع�لية جدا.
وقدم حمد احلم�دي رئي�س �شعبة خدمة العملء �شرح� للوفد حول مه�م 
مع  مع�ملتهم  واأداء  املتع�ملني  خ��دم��ة  يف  تلعبه  ال���ذي  وال���دور  ال�شعبة 

ال�شركة.
�شداد  ق��ن��وات  تنويع  م��ن  امل��شية  ال�شنوات  خ��لل  ال�شركة  :متكنت  وق���ل 
فواتري املي�ه والكهرب�ء عرب التوجه نحو اإدخ�ل و�ش�ئل اأخرى مثل املوقع 
ال�شرافة  و�شرك�ت  لل�شداد  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة  لل�شركة  االإل��ك��رتوين 
وم��ك���ت��ب ب��ري��د االإم������رات وال��ب��ن��وك وغ��ريه��� م��ن ق��ن��وات وال��ت��ي اأ�شبحت 
جمتمعة ت�شتوعب اليوم نحو %98 من عملي�ت ال�شداد ال�شهرية مم� قلل 

من عدد الزي�رات ملراكز ال�شركة خلدمة املتع�ملني .

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02294/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/03762/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده :  حممد �ش�بر لت�أجري ال�شي�رات -�س ذ م م 
جمهول حمل االق�مة   

حيث تقدم ط�لب التنفيذ : عي�شى �شعيد عي�شى اخليلي    
 ال�ش�در ل�ش�حله يف الدعوى املذكورة اعله والق��شي ب�التي:

1- ب�خلء امل�جور وت�شليمه خ�لي� من ال�شواغل 
للفرتة  االيج�رية  القيمة  دره��م(  ب�شداد مبلغ )71.500  املدعي عليه�  ال��زام   -2
من 2015/5/20 ولغ�ية 2016/5/19 وم� ا�شتجد من اجر من ت�ريخ 2016/5/20 
كهب�ء  هيئة  ذم��ة من  ب��راءة  �شه�دة  ب�ح�ش�ر  الزامه  مع  الفعلي  االخ��لء  وحتى 

ومي�ه دبي. 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��لل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
ت�ريخ الن�شر ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �شوف يتم اتخ�ذ 

االجراءات الق�نونية املن��شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 1978 ل�شنة 2017 اإيجارات   

املحكوم له ط�لب االعلن : حممد علي عبداهلل العي�شى  - العنوان : اإم�رة دبي - بردبي 
- �ش�رع ال�شي�فة - نف�س بن�ية �شمرت م�ن - الط�بق االول - �شقة رقم )3(. 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه : ار اتي للتج�رة - �س ذ م م 
العنوان : جمهول حمل االق�مة 

منطوق احلكم ال�ش�در بجل�شة 2017/4/16 
حكمت اللجنة مبث�بة احل�شوري : 

برف�س الدعوى قبل املدعي عليه الث�ين وب�لزام املدعي عليه� االول ب���� 
من  للفرتة  ايج�رية  بقيمة  ال�شواغل  م��ن  خ�لية  للمدعية  وت�شليمه�  العني  اخ��لء   -
 2016/2/1 وم� ي�شتجد من قيمة ايج�رية حتى االخلء الفعلي بواقع 37.000 درهم �شنوي� 

- ت�شليم براءة ذمة من الكهرب�ء واملي�ه 
- بر�شوم االنذار العديل مبلغ 890 درهم 

- بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى. 
وحيث ان الق�نون قد الزم ب�علن احلكم الغي�بي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم ب�حلكم متهيدا لي�شبح نه�ئي ح�لة عدم الطعن عليه يف املواعيد الق�نونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2070 ل�شنة 2017 اإيجارات   

املحكوم له ط�لب االعلن : حممد علي عبداهلل العي�شى  - العنوان : اإم�رة دبي - بردبي 
- �ش�رع ال�شي�فة - نف�س بن�ية �شمرت م�ن - الط�بق االول - �شقة رقم )3(. 
املحكوم عليه املطلوب اعلنه : �شم�س ال�شي�ء للخدم�ت الفنية - �س ذ م م  

العنوان : اإم�رة دبي - ديرة - منطقة املرر - مكتب رقم )305( - بن�ية رقم )M2( ملك 
حممد علي عبداهلل العي�شى - ه�تف : 04/2688668 - ه�تف متحرك : 055-5703377 

- رقم االر�س )117-234(  
منطوق احلكم ال�ش�در بجل�شة 2017/4/16 

حكمت اللجنة مبث�بة احل�شوري : 
ب�لزام املدعي عليه� ب�خلء امل�جور وت�شليمه للمدعي خ�لي� من ال�شواغل ، مع الزامه 
ب�ن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 40.000 درهم ، وم� ي�شتجد من بدل االيج�ر اعتب�ر من 
2017/3/11 وحتى ت�ريخ االخلء الفعلي ، مع تقدمي براءة ذمة من هيئة كهرب�ء ومي�ه 

دبي ن والزمته� ب�مل�ش�ريف. 
وحيث ان الق�نون قد الزم ب�علن احلكم الغي�بي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم ب�حلكم متهيدا لي�شبح نه�ئي ح�لة عدم الطعن عليه يف املواعيد الق�نونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 3176 ل�شنة 2017 اإيجارات   

املحكوم له ط�لب االعلن : حممد علي عبداهلل العي�شى  - العنوان : اإم�رة دبي - بردبي - �ش�رع 
ال�شي�فة - نف�س بن�ية �شمرت م�ن - الط�بق االول - �شقة رقم )3(. 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه : 1- �شبلمي امرب للخدم�ت الفنية - �س ذ م م 
2- �ش�فقت علي �شوقت علي - العنوان : اإم���رة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - بن�ية ملك/ 
�ش�حي خلف�ن �ش�حي بن متيم املهريي - مكتب رقم )801( قطعة االر�س رقم )298-129( - 

ه�تف ار�شي : 04/7744597 ، ه�تف متحرك : 0563749894  
منطوق احلكم ال�ش�در بجل�شة 2017/4/25  - حكمت اللجنة مبث�بة احل�شوري : 

االيج�ر  وعقد  ب�ل�شحيفة  واملبينه  التداعي  مو�شوع  العني  من  االوىل  عليه�  املدعي  ب�خلء 
املوؤرخ 2015/2/17 وت�شليمه� خ�لية من ال�شواغل وب�حل�لة التي ت�شلمته� وقت التع�قد للمدعي 
قيمة  دره��م   17000 مبلغ  للمدعي  بينهم�  فيم�  ب�لت�ش�من  ي��وؤدي���  ان  عليهم�  املدعي  وب���ل��زام 
االجره امل�شتحقة عن الفرتة من 2015/3/15 وحتى 2015/12/14 وب�لزام املدعي عليه االوىل 
اعتب�را من 2015/12/15 وحتى مت�م االخلء  اج��ره  ي�شتجد من  ت��وؤدي للمدعي قيمة م�  ان 
الفعلي بواقع االجره ال�شنوية مبلغ 40000 درهم وبتقدمي �شه�دة براءة ذمة من هيئة الكهرب�ء 

واملي�ه والزمته� ب�لر�شوم وامل�ش�ريف.  
لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغي�بي  ب�علن احلكم  ال��زم  قد  الق�نون  ان  وحيث 

نعلنكم ب�حلكم متهيدا لي�شبح نه�ئي ح�لة عدم الطعن عليه يف املواعيد الق�نونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة تنظم حملة ترويجية لالإمارة يف عدة مدن �صينية

هيئة تنظيم االت�ساالت واالقت�ساد تنظمان ور�سة حول دور املناف�سة يف التطور واالبتكار

بحث املبادرات والتحديات وفوائد املناف�صة يف قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والقطاعات االأخرى

•• اأبوظبي-الفجر:

�شهر  خلل  والثق�فة  لل�شي�حة  اأبوظبي  هيئة  تنظم 
م�يو حملة ترويجية يف عدد من املدن ال�شينية بهدف 
�شي�حية  كوجهة  ل��لإم���رة  املتن�مية  ال�شعبية  تعزيز 

رائدة يف املنطقة.
امل��شية  القليلة  ال�����ش��ن��وات  خ��لل  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ه��دت 
اإليه� من  الق�دمني  ال���زوار  اأع���داد  ك��ب��رياً يف  ارت��ف���ع���ً 
ال�شني، حيث ارتفع عدد النزالء ال�شينيني يف املن�ش�آت 
 2016 ع����م  يف   31% بن�شبة  ل���لإم����رة  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
مق�رنة ب�لع�م الذي �شبقه. كم� �شهد الربع االأول من 
الزوار  ع��دد  يف   48% بن�شبة  ارتف�ع�ً  اجل���ري  الع�م 
ال�����ش��ي��ن��ي��ني ال����ذي ق�����رب خ���لل ه���ذه ال���ف���رتة 100 
اأو �شقة فندقية مع  167 فندق�ً  زائر مكثوا يف  األف 
اللي�يل  ع��دد  يف  اأي�����ش���ً   48% بن�شبة  زي����دة  ت�شجيل 
وبذلك حلت  ليلة.   138،747 بلغ  ال��ذي  الفندقية 
اإىل  لل�شي�ح  امل�شدرة  الع�ملية  االأ�شواق  �شدارة  ال�شني 
تنظمه�  التي  الرتويجية  احلملة  وت�شمل  اأبوظبي. 
هيئة اأبوظبي لل�شي�حة والثق�فة يف ال�شني اأربع مدن 
4 م�يو و�شواًل  رئي�شية بدءاً من مدينة ت�شنجدو يف 
اإىل مدينتي وه�ن وجوانزو، وانته�ًء مبدينة ن�ني�جن 
التي يزور به�  املرة االأوىل  9 م�يو. و�شتكون هذه  يف 
�شك�نه�  التي يتج�وز عدد  الهيئة مدينة وه���ن-  وفد 
10 مليني ن�شمة - ومدينة ن�ني�جن التي تعد واحدة 

من اأكرب مدن �شرقي ال�شني.
وت�ش�رك يف احلملة االحت�د للطريان، الن�قل الوطني 
اإىل عدد  لدولة االإم���رات العربية املتحدة، ب�الإ�ش�فة 
ال�شي�حية يف  ال��رح��لت  وم�شغلي  ال��ف��ن���دق  اأب���رز  م��ن 
اأبوظبي  اإط�����ر ج��ه��ود  ت��ن��درج �شمن  االإم�������رة.  وه���ي 
�شيني  زائ��ر  األ��ف   600 ب��شتقط�ب  هدفه�  لتحقيق 
اأبوظبي  هيئة  وت�ش�رك   .2021 ع���م  بحلول  �شنوي�ً 
معر�س  يف  اأي�����ش���ً  �شرك�ئه�  م��ع  وال��ث��ق���ف��ة  لل�شي�حة 
الذي  ال�شني"   2017 الع�ملية  ال�شي�حة  "بور�شة 

10 م�يو، وذلك بهدف  يق�م يف مدينة �شنغه�ي يوم 
ت�شجيع الزوار ال�شينني على زي�رة االإم�رة وا�شتك�ش�ف 

مع�مله� ال�شي�حية املتنوعة.
اإدارة  م��دي��ر  النعيمي،  م��ب���رك  ق���ل  املن��شبة،  وب��ه��ذه 
الرتويج واملك�تب اخل�رجية يف هيئة اأبوظبي لل�شي�حة 
والثق�فة: تعترب ال�شوق ال�شينية واحدًة من اأولوي�تن� 
للنمو  ه�ئلة  ف��ر���س  م��ن  عليه  تنطوي  مل���  الرئي�شية 
يف امل�شتقبل؛ حيث ن�شهد كل ع�م منواً كبرياً يف عدد 

هذا  من  االأول  الربع  حقق  وق��د  ال�شينيني،  ال��ن��زالء 
ب�ملق�رنة مع  %50 تقريب�ً  بواقع  الع�م منواً ممت�زاً 

الفرتة نف�شه� من ع�م 2016 .
جتربة  �شم�ن  اإىل  دوم����ً  ن�شعى  النعيمي:  واأ���ش���ف 
ال�شينيني،  ل�شيوفن�  االإم��ك���ن  ق��در  ومريحة  ممتعة 
و�شنوا�شل دعمهم عرب تطوير مب�درات جديدة تعزز 

مك�نة اأبوظبي كوجهة �شي�حية اأكرث ج�ذبية . 
و�شهدت اأبوظبي زخم�ً كبرياً يف اأعداد نزالء الفن�دق 

موؤخراً  االإم���رات��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ق���رار  اإث���ر  ال�شينيني 
ت�أ�شريات  ال�شينيني  ال����زوار  مي��ن��ح  ق���ن��ون  بتطبيق 
الدويل،  اأبوظبي  مط�ر  اإىل  و�شولهم  لدى  الدخول 
ب�الإ�ش�فة اإىل تطوير جمموعة متنوعة من املنتج�ت 

واخلدم�ت ال�شي�حية التي تلبي تطلع�تهم.
ال��ف��ن���دق وامل��ع���مل ال�شي�حية يف  ال��ع��دي��د م��ن  وك���ن��ت 
ب�ل�شينيني  مرحب�ً  �شه�دة  على  ح�شلت  قد  اأبوظبي 
ملن�ش�آت  ال�شينية  ال�شي�حة  اأك���دمي��ي��ة  متنحه�  ال��ت��ي 
جم�ل  يف  امل��ت��م��ي��زة  ال�شي�حية  وال��وج��ه���ت  ال�شي�فة 
من  للزوار  خم�ش�شة  اجل��ودة  ع�لية  خدم�ت  تقدمي 
ال�����ش��ني، مب��� ذل���ك ت��وف��ري اأط��ق��م ع��م��ل ت��ت��ح��دث لغة 
اأغلب املع�مل واملواقع ال�شي�حية يف  اأن  امل�ندرين. كم� 
االإم�رة - مثل م�شت�شفى اأبوظبي لل�شقور، وي��س ووتر 
وورلد، وحديقة االألع�ب امل�ئية وادي اآدفنجر يف العني، 
ومدينة زايد الري��شية، و�شوق قرية الربي ب�الإ�ش�فة 
 - ي��س  وفن�دق جزيرة  الرتفيهية  املرافق  اإىل جميع 
تقبل بط�ق�ت االئتم�ن والدفع ال�شينية يونيون ب�ي، 
ت�شديد  يف  اأك��رب  �شهولة  ال�شينيني  ل��ل��زوار  يتيح  مم� 

قيمة م�شرتي�تهم من املنتج�ت واخلدم�ت.
1 ي��ول��ي��و، ���ش��ت��ب��داأ االحت�����د للطريان  واع���ت���ب����راً م��ن 
بت�شغيل ط�ئراته� من طراز بوينغ 787 درمي اليرن 
اأبوظبي.  اإىل  بكني  اليومية من  يف رحلته� اجلوية 
وُت�شري الن�قلة ح�لي�ً 28 رحلة اأ�شبوعي�ً اإىل اأبوظبي 
من بكني و�شنغه�ي وت�شنجدو وهوجن كوجن – االأمر 

الذي يوفر ارتب�ط�ً جوي�ً ممت�زاً مع االإم�رة.
ويف وقت �ش�بق من الع�م اجل�ري، توجهت هيئة اأبوظبي 
يف  �شرك�ءه�  م��ن  وف��د  راأ����س  على  والثق�فة  لل�شي�حة 
قط�ع ال�شي�حة للم�ش�ركة يف الدورة الث�لثة ع�شر من 
معر�س "�شوق ال�شفر وال�شي�حة اخل�رجية ال�شينية" 
اأي���م يف الع��شمة ال�شينية   3 اأقيم على مدار  وال��ذي 
اأب��رز فع�لي�ت  املعر�س واح��داً من  بكني. ويعترب هذا 
نوعه  من  الوحيد  واحل��دث  اآ�شي�  يف  ال�شي�حة  قط�ع 

املخ�ش�س لل�شي�حة اخل�رجية يف ال�شني.

•• الدوحة-الفجر: 

التي  املن�ف�شة  تنظيم  اإط���ر  كجزء من خطة تطبيق 
الهيئة  نظمت  االت�����ش���الت.  تنظيم  هيئة  و�شعته� 
ور�شة  والتج�رة  االقت�ش�د  وزارة  مع  ب�لتع�ون  ام�س 
يف  املن�ف�شة  "دور  بعنوان  رف��ي��ع  م�شتوى  على  عمل 
ممثلني  وم�ش�ركة  بح�شور  واالبتك�ر"،  النمو  تعزيز 
عن جه�ت حكومية وجه�ت ذات �شلة ملن�ق�شة مو�شوع 
وحتدي�ت  وف��وائ��د  امل���ب����درات  وا���ش��ت��ع��را���س  املن�ف�شة 
املن�ف�شة ب�لقط�ع�ت االقت�ش�دية املختلقة ومن بينه� 

قط�ع االت�ش�الت وتكنولوجي� املعلوم�ت.
وق����د ن���ق�����ش��ت ور����ش���ة ال��ع��م��ل ���ش��ب��ل ت���ع����ون اجله�ت 
الع�دلة  املن�ف�شة  وت�شجيع  تعزيز  نحو  ال�شلة  ذات 
والنمو  للبتك�ر  ه�م�ً  ب�عتب�ره� حمرك�ً  واملفتوحة، 
روؤي��ة وبرامج دول��ة قطر  االقت�ش�دي وهو م� يدعم 

ب�ش�أن التنويع االقت�ش�دي.
وب��ه��ذه امل��ن������ش��ب��ة ���ش��رح ���ش��ع���دة ال�����ش��ي��د حم��م��د علي 
امل��ن���ع��ي، رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م االت�������ش����الت ق�ئل: 
م��ن االأه��م��ي��ة مب��ك���ن وج���ود مثل ور����س العمل هذه 

لتدريب الكف�ءات وهو م� ي�ش�هم يف حتقيق االأهداف 
الرئي�شية لروؤية قطر الوطنية 2030. تعد املن�ف�شة 
والتطور  النمو  وحتفيز  تعزيز  يف  رئي�شي�ً  حم��رك���ً 
املبتكرة يف  املنتج�ت واخلدم�ت  االقت�ش�دي، وتنويع 
ب��شتمرار على �شم�ن  الهيئة  االأ�شواق. وعليه تعمل 
ات�ش�الت م�شتدام وج�ذب لل�شتثم�رات  �شوق  وجود 

على املدى البعيد.
واأ�����ش�����ف ق�����ئ����ًل:  ك��م��� ت��ع��م ف���وائ���د امل��ن���ف�����ش��ة على 
بتعزيز  االت�����ش���الت،  خ��دم���ت  ومقدمي  امل�شتهلكني 
ع�لية  ج��ودة  وذات  متنوعة  خدم�ت  ووج��ود  الكف�ءة 

ب�أ�شع�ر اأكرث تن�ف�شية.
الع�شريي  �شلط�ن  �شعود  ال�شيد  اأك���د  ج���ن��ب��ه،  وم��ن 
االقت�ش�د  ب������وزارة  امل��ن���ف�����ش��ة  ح��م���ي��ة  اإدارة  م���دي���ر 
التي توليه� وزارة االقت�ش�د  االأهمية  والتج�رة على 
يف  العلمية  وال��ن��دوات  الفع�لي�ت  هذه  ملثل  والتج�رة 
قط�ع�ت  اأو���ش���ط  ل��دى  املن�ف�شة  ثق�فة  ن�شر  �شبيل 
و�ش�ئر  واملتخ�ش�شني  ال�شرك�ت  وم�شوؤويل  االأعم�ل 
الوزارة  روؤية  املن�ف�شة، وذلك �شمن  ب�شوؤون  املعنيني 
وم���ب����درات���ه���� ال���رام���ي���ة اإىل ت��ع��زي��ز م���ن����خ االأع���م����ل 

�شبيل  يف  اخل��س  القط�ع  ودع��م  اال�شتثم�ر  وحتفيز 
والنمو  الرخ�ء  وا�شتدامة  ال�ش�ملة  التنمية  حتقيق 

االقت�ش�دي وفق روؤية قطر 2030.
وقد ت�شمنت ور�شة العمل جل�شة نق��شية دارت حول 
املن�ف�شة  ب��ح��م���ي��ة  يتعلق  ف��ي��م���  ق��ط��ر  دول����ة  جت��رب��ة 
تكون  اأن  اإمك�نية  املتحدثني  ن�ق�س  كم�  ال�شوق،  يف 
امل��ن���ف�����ش��ة اأداة ل��ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و واالب��ت��ك���ر. ���ش���رك يف 
تنظيم  هيئة  ع��ن  امل�شتوى  رفيعي  ممثلني  اجلل�شة 
االت�ش�الت، وزارة االقت�ش�د والتج�رة، وج�معة قطر، 
والديوان االأمريي، وجه�ز قطر لل�شتثم�ر، و�شركة 

عبد اهلل عبد الغني واإخوانه تويوت� - قطر.
بدوره� ا�شتعر�شت وزارة االقت�ش�د والتج�رة االإط�ر 
ال��ق���ن��وين وامل��وؤ���ش�����ش��ي ال��ق���ئ��م يف جم����ل دع���م اإنف�ذ 
الع�شر  امتداد  على  م� حتقق  واأه��م  املن�ف�شة،  ق�نون 
 19 رقم  الق�نون  �شدور  ت�ريخ  من  امل��شية  �شنوات 
ل�شنة 2006 ب�ش�أن حم�ية املن�ف�شة ومنع املم�ر�ش�ت 
�ش�همت يف   التي  واالإجن���زات  واملب�درات  االحتك�رية، 
التن�ف�شية  موؤ�شر  �شمن  قطر  دول��ة  ترتيب  تعزيز 
ال��ع���م مل��ن��ت��دى داف���و����س االق��ت�����ش���دي وب���ّواأت���ه���� اأعلى 

املراتب يف موؤ�شري جن�عة االأ�شواق وفع�لية �شي��ش�ت 
منع االحتك�ر على ال�شعيدين االإقليمي والدويل. 

اجلدير ب�لذكر اأن كل من هيئة تنظيم االت�ش�الت 
ن��ظ��م��وا م��ن قبل  ووزارة االق��ت�����ش���د وال��ت��ج���رة، ق��د 
ندوات وفع�لي�ت م�ش�بهة. فقد نظمت الهيئة يف وقت 
�ش�بق من هذا الع�م �شل�شلة من ور�س العمل بح�شور 
اجله�ت ذات ال�شلة، �شكلت هذه الور�س جزء اأ�ش��شي 
املن�ف�شة  تنظيم  اإط����ر  وتطبيق  تنفيذ  ت��داب��ري  م��ن 
لت�شجيع   2015 ع����م  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأ���ش��درت��ه  ال����ذي 
يف  التن�ف�شية  غ��ري  امل��م���ر���ش���ت  وم��واج��ه��ة  املن�ف�شة 

قط�ع االت�ش�الت يف دولة قطر.
عدد  تنظيم  وال��ت��ج���رة  االق��ت�����ش���د  ل����وزارة  �شبق  كم� 
م��ن ال���ن���دوات وال���ور����س ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة وور�����س الفنية 
الندوة  غ��رار  على  وال��دول��ي��ة،  الوطنية  املتخ�ش�شة 
انعقدت  والتي  املن�ق�ش�ت  يف  املن�ف�شة  حول  الدولية 
يف �شهر اأكتوبر 2015 واأي�ش� الندوة الدولية حول 
امل�شتهلك  حم�ية  جم���ل  يف  للحدود  الع�بر  التع�ون 
للتج�رة  الفيدرالية  اللجنة  مع  ب�لتن�شيق  واملن�ف�شة 

ب�لوالي�ت املتحدة االأمريكية. 

�صلطان بن �صليم : موانئ دبي 
العاملية حمفز للتجارة الدولية

•• دبي-وام:

اأكد �شع�دة �شلط�ن اأحمد بن �شليم رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة موانئ دبي الع�ملية اأهمية التكيف مع االحتي�ج�ت املحلية ل�شم�ن 
تقدمي خدم�ت ع�لية اجلودة تفوق توقع�ت العملء واأ�شح�ب امل�شلحة كون 
اأكرث من  الع�ملي يف  انت�ش�ره�  الع�ملية ويف �شوء  املجموعة حمفزا للتج�رة 
40 بلدا. و اأ�ش�ر ابن �شليم يف ت�شريح له مبن��شبة فوز املجموعة ب�ج�ئزة 
دبي للجودة اإىل حر�س املجموعة على اإ�ش�فة القيمة من خلل الربط بني 
النقل متعدد الو�ش�ئل والتكنولوجي� واحللول  الع�ملية ب��شتخدام  االأ�شواق 
اأنظمة جمتمع�ت موانئ مبتكرة  التج�رية الذكية ومن االأمثلة على ذلك 

وتطبيق تقني�ت ف�ئقة التطور على امتداد ح�فظته�. 
الفر�س  الغتن�م  دائ��م���  ت�شعى  الع�ملية  دب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  اإن  واأ���ش���ف 
اجلديدة ل�شم�ن ا�شتعداده� للم�شتقبل وا�شتدامة اأعم�له� من خلل توقع 

التغيري واال�شتعداد له م�شبق� بحلول مبتكرة.
واأعرب ابن �شليم عن فخره واعتزازه بفوز املجموعة بهذه اجل�ئزة املرموقة 
التي حتظى بدعم ورع�ية �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي "رع�ه اهلل" .
تلعب  التي  املهمة  القط�ع�ت  يف  خ��شة  التميز  تعزيز  يف  اأهميته�  م��وؤك��دا 
ملرحلة  ا�شتعدادا  تنويعه  جهود  وتدفع  االإم����رات  اقت�ش�د  يف  حموري�  دورا 
"االإم�رات بعد النفط" ومنه� النقل واخلدم�ت اللوج�شتية التي جعلت من 

االإم�رة مركزا ع�ملي� للتج�رة يربط بني �شرق الع�مل وغربه.
ت��ق��دي��را لتميز  " ب��ه��ذه اجل���ئ��زة  الع�ملية  دب��ي  " جمموعة م��وان��ئ  وف����زت 
وا�شتدامة اأعم�له� وتبنيه� الأف�شل املم�ر�ش�ت على امتداد حمفظته� الع�ملية 

التي ت�شم 78 مين�ء يف �شت ق�رات.

دبي"  "خط  القاب�صة" تعتمد  "اندك�س 
يف جميع مرا�صالتها االإلكرتونية

•• دبي-وام:

مرا�شلته�  ج��م��ي��ع  دبي" يف  "خط  ال��ق���ب�����ش��ة  ان��دك�����س  ���ش��رك��ة  اع��ت��م��دت 
رائ����دة يف ع�مل  دب���ي كمدينة  بتعزيز  ال��ت��زام��ه���  م��ن  ك��ج��زء  االإل��ك��رتون��ي��ة 
"خط  تعتمد  اإم�راتية خ��شة  �شركة  اأول  تعد  الرقمية حيث  التكنولوجي� 

دبي". 
اآل  ي�أتي ذلك مت��شي� مع اإطلق �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
"خط  مل�شروع  دب��ي  الإم���رة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  مكتوم ويل عهد 

دبي" .
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س  ن�ئب  امل��دين  اأن�س  املهند�س  وق���ل 
"اندك�س الق�ب�شة " انه بن�ء على توجيه�ت قي�دتن� الر�شيدة وب�شفتن� �شركة 
وطنية رائدة قررن� اعتم�د خط دبي يف جميع مرا�شلتن� الر�شمية وذلك 
التكنولوجي�  جم���ل  يف  دب��ي  لفع�لية  وتعزيزا  املبتكرة  امل��ب���درة  لهذه  دعم� 
الذكية.  واأ�ش�ف " ان دبي عودتن� دوم� على احل�شول على املركز االأول يف 
جميع املج�الت املختلفة التي تعزز االبتك�ر وال�شع�دة والتنمية والتطور " .

معرب� عن الفخر ب�أن تكون دبي اأول مدينة تطور خط يحمل ا�شمه� ويعترب 
اأداة للتعبري عن الذات والتوا�شل على نط�ق املنطقة والع�مل .

ال�شيخ  ال�شمو  اإع��لن �ش�حب  اأي�ش� مت��شي� مع  ي�أتي  القرار  اأن هذا  وذكر 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 
االإم����رات وذلك  الن�عمة لدولة  القوة  " بت�شكيل جمل�س  " رع���ه اهلل  دب��ي 
دعم� لهذه املب�درة وتعزيزا لثق�فة وقيم االإم�رات من خلل مك�تبن� حول 
الع�مل ومن خلل املوؤمترات واملع�ر�س والفع�لي�ت العلمية والثق�فية التي 

تنظمه� "اندك�س" حملي� ودولي� .
ولفت اإىل اأن معر�س املحتوى االإعلمي يلعب اليوم دورا مهم� يف تعزيز 
وف��ر خلل  الع�مل حيث  نط�ق  على  ف��رق  واإح���داث  املعلوم�ت  ونقل  القيم 
االأعوام الثم�نية امل��شية من�شة م�شرتكة جتمع موردي املحتوى املحليني 
وم�شغلي  الف�ش�ئية  والقنوات  امل�شتقلني  واملنتجني  وامل�شرتين  والدوليني 

�شبك�ت اله�تف النق�ل حتت �شقف واحد يف اإم�رة دبي.
ال���ذي �شيق�م يف �شهر  امل��ح��ت��وى -  اإن��ن��� وم��ن خ��لل معر�س  امل���دين  وق����ل 
ال��دويل للموؤمترات واملع�ر�س - نحر�س على  املقبل يف مركز دبي  اأكتوبر 
الن�عمة من خلل  القوة  ا�شرتاتيجية  االإم���رات ودعم  دولة  وترويج  دعم 
دعم منتجي املحتوى املحلي والرتكيز على اإن�ش�ء حمتوى �شيدعم التنمية 

الثق�فية حملي� وع�ملي� .

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02341/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/01664/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : املنطقة الذكية للتج�رة  �س ذ م م - وميثله� مديره� تورج ايرج 
ب�ر�شي ور�ش� �شعب�ن اكرب - جمهول حمل االق�مة   

حيث تقدم ط�لب التنفيذ : ال�شيخه مرمي بنت را�شد بن �شعيد ال مكتوم 
ودبي انف�شتمنت بروبرتيز )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(   

ال�ش�در ل�ش�حله يف الدعوى املذكورة اعله والق��شي ب�التي:
ط�لبة  اىل  ال�شواغل  م��ن  خ�لي�  وت�شليمه  امل���ج��ور  ب���خ��لء  عليه�  امل��دع��ي  ال���زام   -1

التنفيذ
2- الزام املدعي عليه� ب�شداد مبلغ وقدره 25900درهم لط�لب التنفيذ وذلك عب�رة 
عن املتبقي من مبلغ الت�شوية الغري م�شددة مع الزامه� مب� ي�شتجد من 2016/10/30 

وحتى ت�ريخ االخلء الفعلي بواقع 52000 درهم ك�أجرة �شنوية. 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى. 

ت�ريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�شة ع�شر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�شر ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �شوف يتم اتخ�ذ االجراءات 

الق�نونية املن��شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02334/04/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/01155/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : ايف�نو للتج�رة - �س ذ م م -  جمهول حمل االق�مة   
 حيث تقدم ط�لب التنفيذ : �شركة بوابه ال�شرق العق�رية - �س ذ م م - فرع دبي

ال�ش�در ل�ش�حله يف الدعوى املذكورة اعله والق��شي ب�التي:
1- وم� ي�شتجد من اجرة من ت�ريخ 2016/11/18 وحتى ت�ريخ االخلء

وت�شليمه� خ�لية من  ال��دع��وى  ال��ع��ني حم��ل  ب���خ��لء  عليه�  امل��دع��ي  ب���ل��زام   -2
ال�شواغل مع الزامه� بتقدمي �شه�دة براءة ذمة عن خدم�ت الكهرب�ء وامل�ء. 

3- الزام ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 39.675 درهم بدل االيج�ر للفرتة من 
2016/5/18 وحتى 2016/11/17 

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��لل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
ت�ريخ الن�شر ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �شوف يتم اتخ�ذ 

االجراءات الق�نونية املن��شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 1712 ل�شنة 2017 اإيجارات   

املحكوم له ط�لب االعلن : حممد علي عبداهلل العي�شى  - العنوان : اإم�رة دبي - 
بردبي - �ش�رع ال�شي�فة - نف�س بن�ية �شمرت م�ن - الط�بق االول - �شقة رقم )3(. 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه :جنف بن نعيم بخ�ري نعيم اخرت
العنوان : جمهول حمل االق�مة 

منطوق احلكم ال�ش�در بجل�شة 2017/4/10 
حكمت اللجنة ح�شوري� للأول ومبث�بة احل�شوري للث�ين :

اوال برف�س الدعوى قبل املدعي عليه االأول 
من  خ�لية  للمدعي  وت�شليمه�  العني  اإخ���لء  ب�����  ال��ث���ين  عليه  امل��دع��ي  ب���ل��زا  ث�ني� 
ال�شواغل بقيمة ايج�رية للفرتة من 2015/6/19 وم� ي�شتجد من قيمة ايج�رية 
حتى االخلء الفعلي بواقع 39000 درهم �شنوي� ر�شوم االنذار العديل مبلغ وقدره 

890 درهم ت�شليم براءة ذمة من الكهرب�ء واملي�ه بر�شوم وم�ش�ريف الدعوى. 
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغي�بي  احلكم  ب���ع��لن  ال��زم  ق��د  الق�نون  ان  وحيث 
يف  عليه  الطعن  ع��دم  ح�لة  نه�ئي  لي�شبح  متهيدا  ب�حلكم  نعلنكم  لذلك  الطعن 

املواعيد الق�نونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2062 ل�شنة 2017 اإيجارات   

املحكوم له ط�لب االعلن : حممد علي عبداهلل العي�شى  - العنوان : اإم�رة دبي - 
بردبي - �ش�رع ال�شي�فة - نف�س بن�ية �شمرت م�ن - الط�بق االول - �شقة رقم )3(. 

املحكوم عليه املطلوب اعلنه : بي اي ام لللكرتوني�ت - �س ذ م م 
العنوان : جمهول حمل االق�مة 

منطوق احلكم ال�ش�در بجل�شة 2017/4/9 - حكمت اللجنة مبث�بة احل�شوري :
ب�ل�شحيفة وعقد  وامل��ب��ي��ن��ه  ال��ت��داع��ي  م��و���ش��وع  ال��ع��ني  م��ن  امل��دع��ي عليه  ب���خ��لء 
املدعي  ال�شواغل وب�لزام  املوؤرخ 2015/3/11 ت�شليمه� للمدعي خ�لية من  االيج�ر 
عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ 76000 درهم قيمة االجره امل�شتحقة عن الفرتة من 
 2017/2/26 من  اعتب�را  اج��ره  من  ي�شتجد  وم�   2017/2/25 وحتى   2016/2/26
ال�شنوية مبلغ 76000 دره��م وبتقدمي  الفعلي بواقع االج��ره  وحتى مت�م االخ��لء 

�شه�دة براءة ذمة من هيئة الكهرب�ء واملي�ه والزمته ب�لر�شوم وامل�ش�ريف  
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغي�بي  احلكم  ب���ع��لن  ال��زم  ق��د  الق�نون  ان  وحيث 
يف  عليه  الطعن  ع��دم  ح�لة  نه�ئي  لي�شبح  متهيدا  ب�حلكم  نعلنكم  لذلك  الطعن 

املواعيد الق�نونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/506 تنفيذ مدين  
�شم�رت   -2 املو�شي  ع��ب��داهلل  حممد  بطي  حممد  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
لل�شرافة جمهول حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/الرواد للمح�م�ة 
واال�شت�ش�رات الق�نونية وميثله:علي�ء خليفة �ش�مل خليفة ال�شويدي  قد 
اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1001370( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/252 تنفيذ مدين  

�شبيد  �شركة  ب�شفة مدير  �شيد رجب  �شعيد  احمد  املنفذ �شده/1-  اىل 
ون خلدم�ت تو�شيل الطلب�ت ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� ان ط�لب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  خوا�شه   ابراهيم  التنفيذ/يو�شف 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4710( درهم اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/509 تنفيذ مدين  

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- اوراك����ل خل��دم���ت رج����ل االع��م���ل جم��ه��ول حمل 
االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/رام ن�ري�س �شينغ  قد اأق�م عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5050( 

درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة  
2- بف�شخ االتف�ق املوؤرخ:2016/8/22

.وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 
االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/360 تنفيذ �شرعي  

اىل املنفذ �شده/1-  حممد علي ادم بريا جمهول حمل االق�مة مب� ان 
الدعوى  اأق�مت عليك  قد  نكهب�ين   التنفيذ/ن�رين� علي حممد  ط�لب 
الدعوى  يف  ال�ش�در  احلكم  لتنفيذ  والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية 
�شتب��شر  املحكمة  اح��وال نف�س م�شلمني  .وعليه ف�ن  رق���م:2016/1305 
االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2419  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هند م�جد للخي�طة والتطريز  جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي / حممد ب�بول مب�رك م�جى  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة 
درهم(   800( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8483( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت 
والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى MB168493486AE/2017 وحددت 
  ch1.A.1:له� جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2017/5/17   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/69  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-لوبل �شلوزمن اند ه�نكل انك فرع دبي  جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي / حممد عبدالرزاق حمد خليف  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   1361230( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت 
والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى MB167354750AE/2016 وحددت له� 
جل�شة يوم الثلث�ء املوافق 2017/5/16   ال�ش�عة 9.30 �س ب�لق�عة:ch2.E.22  لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 
احيلت  الدعوى  ب�ن  ، علم�  االأق��ل  اأي���م على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

للدائرة العم�لية الكلية االوىل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2496  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خم�س جنوم لت�أجري املعدات �س.ذ.م.م  جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي / حممد اقب�ل حممد غلم  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15.956( وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت 
وحددت   MB170238640AE/2017 ال�شكوى  وامل�ش�ريف.رقم  والر�شوم 
  ch1.A.5:له� جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2017/5/17   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
من  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2030  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ش�م للعم�ل الكهروميك�نيكية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االق�مة 
اأق���م عليك الدعوى  مب� ان املدعي / حممد نور الزم�ن مي�ه حممد نورومي�ه  قد 
ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )32458 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى MB168668076AE وحددت 
  ch1.A.5:له� جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2017/5/17   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
من  ل��دي��ك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2853  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدم�ت احلرا�شة �س.ذ.م.م  جمهول حمل االق�مة 
مب� ان املدعي / حممد منري �شهزاد ري��س ح�شني  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   34882( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة 
MB171386148AE وحددت له�  درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى 
جل�شة يوم الثلث�ء املوافق 2017/5/23   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.1  لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2851  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدم�ت احلرا�شة �س.ذ.م.م  جمهول حمل االق�مة 
اأق����م عليك ال��دع��وى ومو�شوعه�  مب��� ان امل��دع��ي / ج�بر ار���ش��د ار���ش��د حم��م��ود  ق��د 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   33930( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة 
MB171386218AE وحددت له�  درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/25   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.5  لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2184  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-روي�ل ه�و�س اليف �شت�يل للتج�رة الع�مه  جمهول حمل االق�مة 
مب� ان املدعي / ديني جو�س توال ب�ليل  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   30421( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت 
وحددت   MB170635607AE/2017 ال�شكوى  وامل�ش�ريف.رقم  والر�شوم 
  ch1.A.2:له� جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/5/29   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
من  ل��دي��ك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2235  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ن�ي�س هوم للمق�والت �س.ذ.م.م  جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي / حممد �شكيل حممد قدو�س  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11580( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى ).../...( وحددت له� جل�شة 
ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.1  لذا  يوم االحد املوافق 2017/5/14   
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2232  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  واملن��شب�ت  كيه للحفلت  ان��د  1-ا���س   / املدعي عليه  اىل 
الدعوى  اأق���م عليك  النبى  قد  املدعي / ندى حممد عبداهلل ج�ر  ان  االق�مة مب� 
ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )71701 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى mb170794075ae وحددت 
  ch1.A.2:له� جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/5/29   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
من  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2938  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ن�����ش��ر ال��ع��رب��ي مل��ق���والت ال��ب��ن���ء �������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
االق�مة مب� ان املدعي / احمد حم�شن عبداحلميد ابراهيم  قد اأق�م عليك الدعوى 
ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )11680 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)3000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف.رقم ال�شكوى mb170206699ae وحددت 
له� جل�شة يوم الثلث�ء املوافق 2017/5/16   ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب الق��شي  لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/537  عمايل كلي
ذ.م.م   ا�شتور  فود  فر�س  قدمي�/ميربي  ذ.م.م  البن�ء  مل��واد  ال�شراي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول حمل االق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ  2017/3/29  
يف الدعوى املذكورة اعله ل�ش�لح/م�ي� جلو�شكوف� ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )207.560( درهم� )مئت�ن و�شبعة وخم�شم�ئة و�شتون درهم( وتذكرة عودته 
اىل وطنه� على الدرجة ال�شي�حية عين� او م� يق�بله� نقدا م� مل تكن قد التحقت بخدمة 
�ش�حب عمل اخر والزمت املدعي عليه� ب�ملن��شب من امل�ش�ريف ورف�شت م� عدا ذلك من 
طلب�ت . حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بل لل�شتئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم 
الت�يل لن�شر هذا االعلن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2300  عمايل جزئي

ان  االق���م��ة مب�  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  الع�زلة  للمواد  1-ال��ري���م��ي   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / م�ده�ف�ن كوتي ك�ننج�الث وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل امل�زمي قد اأق�م 
عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )158058 درهم( والر�شوم 
الت�م  وامل�ش�ريف  واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ اق�مة الدعوى وحتى ال�شداد 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  له�  وح��ددت    MB170565722AE/2017:ال�شكوى رق��م 
ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.1 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور  املوافق 2017/5/18   
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/177 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �شده/1-  �شركة امل��شة انرتن��شيون�ل للو�ش�طة العق�رية - وميثله� �ش�حبه� 
ومديره�/اأبوط�لب الط�لبي - ايراين اجلن�شية جمهول حمل االق�مة مب� ان ط�لب 
التنفيذ/جم�ل العبد حممد ابو زعنونه وميثله:حمده ح�شني احمد ج��شم مكي  قد 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليكم 
)1060547( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- بطلن عقد البيع مو�شوع 
الدعوى.وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/246 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة تداول مي �س.ذ.م.م 2- �شركة اك�شنتي�ل ميدي�شت 
للو�ش�طة التج�رية �س.ذ.م.م  3- �شركة اك�شنتي�ل ميدي�شت لل�شتثم�ر ذ.م.م  
اأق�م  جمهويل حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/م�يكل م�رون حداد قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)243413( درهم ب�لت�ش�من اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه ف�ن 
املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 

املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1001 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة اك�شنتي�ل ميدي�شت للو�ش�طة التج�رية �س.ذ.م.م  
2- �شركة اك�شنتي�ل ميدي�شت لل�شتثم�ر ذ.م.م  3- �شركة تداول مي �س.ذ.م.م 
اأق�م  التنفيذ/م�رتين� م�ري�نك�شي قد  جمهويل حمل االق�مة مب� ان ط�لب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  والتك�فل  ب�لت�ش�من  درهم   )588229( وق��دره 
املحكمة   وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1241 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- عبداهلل عبدالكرمي حمداري عبدالكرمي حمداري 
ابراهيم  ال�شيد  التنفيذ/احمد  ط�لب  ان  مب���  االق���م��ة  حم��ل  جمهول 
اح��م��د ي���ق��وت ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ح�شن حم��م��د ع��ب��داهلل امل���زم��ي ق��د اأق�م 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )271452( دره��م اىل ط�لب 
ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2016/25 بيع عقار مرهون
مديره�/�شعيد  وميثله�   - ذ.م.م  الع�ملية  ارم���ن  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ح�شني من�شئي جمهول حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/امل�شرف العربي 

لل�شتثم�ر والتج�رة اخل�رجية وميثله:عب��س م�شتت فندي امل�لكي.
ق���ررت حمكمة دب��ي االب��ت��دائ��ي��ة ب���ت����ري���خ:2017/4/16 اع��لن��ك��م ل�����ش��داد قيمة 
ملف  يف  التبليغ  ت�ريخ  من  �شهر  خ��لل  دره��م   )23000000( وقدره�  املط�لبة 
التنفيذ اعله واإال بيع العق�ر حمل الرهن بطريق املزايدة وفق� لن�س امل�دة 295 
 s20504:من ق�نون االجراءات املدنية )املبنى امل�شيد على قطعة االر�س رقم

الك�ئنة مبنطقة احلرة جلبل علي (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/21  نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املتن�زع �شده / 1-حممد بن عمر بن حممد ب�قب�س جمهول حمل االق�مة 
العق�رية ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  املتن�زع / �شركة دام���ك  ان  مب� 
املط�لبة بندب خبري متخ�ش�س  الدعوى ومو�شوعه�  اأق���م عليك  الكتبي  قد 
مع الزام املدعي عليه ب�لر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة وحددت له� جل�شة 
يوم االثنني املوافق 2017/6/12   ال�ش�عة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات    الودية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/361  ا�شتئناف جتاري    

حممود  ف���دي   -2 الدين  �شه�ب  حممود  ن�جي   -1 �شده/  امل�شت�أنف  اىل 
�شه�ب الدين جمهول حمل االق�مة مب� ان امل�شت�أنف / م�شرف عجم�ن 
�س.م.ع قد ا�شت�أنف / احلكم ال�ش�در ب�لدعوى رقم 2016/433 جت�ري كلي 

بت�ريخ:2017/2/21     
وحددت له� جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/6/11 ال�ش�عة 10.00 �شب�ح�  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  ب�لق�عة 

ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/875  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اك�شي�وك�شي� وان  جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ 
هونغ�ش�ن يل قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� 
مببلغ وق��دره )7000 دره��م( والر�شوم وامل�ش�ريف.  وح��ددت له� جل�شة يوم 
 Ch 2.D.17 االربع�ء   املوافق  2017/5/10   ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2785   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: �شليم رات�ن م�شيح 

درهم   )44.464.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
ال�شي�رة رقم )87962/خ�شو�شي/J/دبي( من  التنفيذية على  االجراءات 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة  �ش�لون(   - �شيفيك  )ه��ون��دا  ن��وع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2777   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ن�ي� �ش�نثي هيتي ارا جيجي 

درهم   )18.526.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )54331/خ�شو�شي/P/دبي( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة  ه�ت�شب�ك(   - ي�ري�س  )تويوت�  نوع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2781   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ث�قب علي �شودري حممد �شليم 

درهم   )36.278.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )80529/خ�شو�شي/O/دبي( من 
نوع )ميت�شوبي�شي الن�شر - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2811   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:فيلمورج�ن �شوبرام�ني�ن �شوبرام�ني�ن 

درهم   )31.948.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )17153/خ�شو�شي/Q/دبي( من 
ك�فة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة  ي�ري�س(  )تويوت�  نوع 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2815   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:جمل ال�شحراء للعم�ل الكهروميك�نيكية -�س ذ م م 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )6.405.00( درهم نتيجة 
االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط وذلك 
االجراءات  التخ�ذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خ��لل 
نوع  م��ن  )67211/خ�شو�شي/O/دبي(  رق��م  ال�����ش��ي���رة  على  التنفيذية 
)ميت�شوبي�شي ب�جريو - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2784   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد �شعد اقب�ل حممد اقب�ل ا�شف 

درهم   )60.027.85( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )39335/خ�شو�شي/B/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن اليتم� - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2776   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:�ش�ه نواز جند ودا

درهم   )56.224.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )26568/خ�شو�شي/B/دبي( من 
نوع )تويوت� كوروال - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2780   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد عرف�ن خ�ن حممد عمر خ�ن 

درهم   )41.570.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )88524/خ�شو�شي/O/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن تيدا - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2812   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:موندمي�داتيل كن�دهران �شونيل

درهم   )37.814.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )41944/خ�شو�شي/F/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن �شني - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2816   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد را�شد اال�شلم لتج�رة الفواكه واخل�شروات - �س ذ م م 

درهم   )38.016.13( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )85188/خ�شو�شي/G/دبي( من 
املنذر مع حفظ ك�فة  نوع ) تويوت� ي�ري�س( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2783   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ريني مب�لينج� ت�ه

درهم   )16.476.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)44256/خ�شو�شي/P/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� ك�مري - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2775   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:جنيد احمد ملك خدا بخ�س 

درهم   )106.076.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )79135/خ�شو�شي/F/دبي( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة  ا�شتي�شن(  فورت�شرن  )تويوت�  نوع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2779   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:داي�شيوجن ب�يك 

درهم   )96.807.04( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
ال�شي�رة رقم )26495/خ�شو�شي/J/دبي( من  التنفيذية على  االجراءات 
ك�فة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة   ) �شريينتو  )كي�  ن��وع 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2813   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ديلوار ح�شني حممد ا�شح�ق 

درهم   )74.934.37( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )73771/خ�شو�شي/E/دبي( من 
نوع )تويوت� كوروال - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2817   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد املرزوقي لنقل الرك�ب ب�حل�فلت املوؤجرة - �س ذ م م

درهم   )28.809.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )47357/خ�شو�شي/B/دبي( من 
نوع )كي� ريو - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2782   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:اح�ش�ن �شديق حممد �شديق 

درهم   )26.066.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
وذلك خلل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر، واال �شي�شطر املنذر التخ�ذ االجراءات 
التنفيذية على ال�شي�رة رقم )45653/خ�شو�شي/ابي�س/ال�ش�رقة( من نوع 
)ني�ش�ن تيدا- ه�ت�شب�ك( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2810   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:�ش�ب�بن� رامي�س كوروبيك�ن ك�ندي رامي�ش�ن 

درهم   )69.341.95( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)90032/خ�شو�شي/K/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� راف 4 - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2778   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:جم�ل الب�شيلي

درهم   )58.748.45( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )85798/خ�شو�شي/E/دبي( من 
املنذر مع  �شون�ت� - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2814   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ع�مر عزيز عبدالعزيز ا�شم�عيل 

درهم   )64.625.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )19043/خ�شو�شي/G/دبي( من 
نوع )�شوزوكي APV - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2818   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:�ش�هد احمد ب�شري احمد 

درهم   )115.673.65( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
وذلك خلل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر، واال �شي�شطر املنذر التخ�ذ االجراءات 
التنفيذية على ال�شي�رة رقم )55623/خ�شو�شي/J/دبي( من نوع )فورد 
اك�شبلورر  - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2802   

املنذر/م�شرف اأبوظبي اال�شلمي  
املنذر اليه: تونتي تونتي لت�أجري ال�شي�رات - �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره ) 68.796.00 ( درهم نتيجة االخلل 
من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  ال�شي�رات  متويل  بعقدي  املتعلقة  ال�شهرية  االق�ش�ط  ب�شداد 
ال�شي�رات  كلي  على  التنفيذية  االج���راءات  التخ�ذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  ت�ريخ 

املمولة ل�ش�حلكم وبيعه� ب�ملزاد ومنه� ال�شي�رات الت�لية : - 
1- ال�شي�رة  رقم )71297/خ�شو�شي / Q/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(
2- ال�شي�رة  رقم )71298/خ�شو�شي / Q/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(

 واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2804   

املنذر/م�شرف اأبوظبي اال�شلمي  
املنذر اليه: تونتي تونتي لت�أجري ال�شي�رات - �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره ) 111.888.00 ( درهم نتيجة االخلل ب�شداد 
الن�شر، واال  ت�ريخ  ا�شبوع من  ال�شي�رات وذلك خلل  املتعلقة بعقدي متويل  ال�شهرية  االق�ش�ط 
�شي�شطر املنذر التخ�ذ االجراءات التنفيذية على كلي ال�شي�رات املمولة ل�ش�حلكم وبيعه� ب�ملزاد 

ومنه� ال�شي�رات الت�لية : - 
1- ال�شي�رة  رقم )79928/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(
2- ال�شي�رة  رقم )79885/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا  - �ش�لون(
3- ال�شي�رة  رقم )80152/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(
4- ال�شي�رة  رقم )80054/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(

 واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2803   

املنذر/م�شرف اأبوظبي اال�شلمي  
املنذر اليه: تونتي تونتي لت�أجري ال�شي�رات - �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره ) 64.596.00 ( درهم نتيجة االخلل 
من  ا�شبوع  خ��لل  وذل��ك  ال�شي�رات  متويل  بعقدي  املتعلقة  ال�شهرية  االق�ش�ط  ب�شداد 
ال�شي�رات  كلي  على  التنفيذية  االج���راءات  التخ�ذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  ت�ريخ 

املمولة ل�ش�حلكم وبيعه� ب�ملزاد ومنه� ال�شي�رات الت�لية : - 
1- ال�شي�رة  رقم )80128/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا  - �ش�لون(
2- ال�شي�رة  رقم )79543/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا  - �ش�لون(

 واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2805   

املنذر/م�شرف اأبوظبي اال�شلمي  
املنذر اليه: تونتي تونتي لت�أجري ال�شي�رات - �س ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره ) 156.081.77 ( درهم نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط 
ال�شهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�شي�رات وذلك خلل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر، واال �شي�شطر املنذر التخ�ذ 
 االجراءات التنفيذية على كلي ال�شي�رات املمولة ل�ش�حلكم وبيعه� ب�ملزاد ومنه� ال�شي�رات الت�لية : - 

1- ال�شي�رة  رقم )80153/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(
2- ال�شي�رة  رقم )79950/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(
3- ال�شي�رة  رقم )79547/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(
4- ال�شي�رة  رقم )79469/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(
5- ال�شي�رة  رقم )79398/خ�شو�شي / B/دبي( من نوع )هيونداي اك�شنت  - �ش�لون(

 واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2819   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد عمران علي 

درهم   )21.242.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )26454/خ�شو�شي/E/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن تيدا - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2823   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ح�شن اأنور اأنور احلق 

درهم   )50.680.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )68339/خ�شو�شي/Q/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2828   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:قمر الدين كو�ش�م برامبيل �شيدو حممد 

درهم   )42.188.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
وذلك خلل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر، واال �شي�شطر املنذر التخ�ذ االجراءات 
التنفيذية على ال�شي�رة رقم )75206/خ�شو�شي/L/دبي( من نوع )بي ام 
دبليو اك�س 5 - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2832   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:رحمت اهلل �ش�لك عبدالغفور 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )80.435.5( درهم نتيجة 
االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط وذلك 
االجراءات  التخ�ذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خ��لل 
التنفيذية على ال�شي�رة رقم )17514/خ�شو�شي/F/دبي( من نوع )ني�ش�ن 
التيم� - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق 

املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2820   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:انيل كوم�ر �شوكوم�ران ن�ير 

درهم   )56.227.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )21355/خ�شو�شي/R/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن ب�ثف�ندر( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2831   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:بدر م�شطفى خليل العنبو�شي 

درهم   )71.842.17( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )30782/خ�شو�شي/N/دبي( من 
نوع )كي� ا�شبورجت - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2827   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:نو�ش�د عثم�ن فيتيب�رامبيل عثم�ن فيتيب�رامبيل

درهم   )122.081.28( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )29076/خ�شو�شي/B/دبي( من 
نوع )ك�ديلك SRX - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2833   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ك�ندوت عبداجلليل كون�ن

درهم   )70.086.72( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)39830/خ�شو�شي/P/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� ك�مري - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2821   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:خليله ج��شم حممد �ش�مبيه

درهم   )34.382.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )99869/خ�شو�شي/P/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن التيم� - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2830   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:قدير علي �شردار علي 

درهم   )92.304.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )10361/خ�شو�شي/O/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2825   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد م�شعود حممد م�شعود اوان

درهم   )51.527.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)84281/خ�شو�شي/H/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )ني�ش�ن �شنرتا( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2822   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حنيفه م�مو كوت�ميب�تي م�مو كوت�ميب�تي 

درهم   )63.772.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)96705/خ�شو�شي/M/دبي(  رقم  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� كوروال - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2829   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:م�هني ابوبكر جميب م�تني م�هني 

درهم   )24.948.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)77069/خ�شو�شي/Q/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )كي� ك�رنيف�ل( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2824   

املنذرة/دني� للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: حممد كم�ل ح�شني ي�ر ح�شني 

درهم   )25.700.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )91487/خ�شو�شي/F/دبي( من 
نوع )تويوت� كوروال - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2800   

املنذر/م�شرف االإم�رات اال�شلمي 
املنذر اليه : ميلو فودز - م م ح 

درهم   )76.859.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )62816/خ�شو�شي/P/دبي( من 
نوع )تويوت� ه�ي اي�س - ف�ن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2801   

املنذر/م�شرف االإم�رات اال�شلمي 
املنذر اليه :كرمي جم�ل الدين �شلح جمعه

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )31.985.17( درهم نتيجة 
االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط وذلك 
االجراءات  التخ�ذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خ��لل 
التنفيذية على ال�شي�رة رقم )51149/خ�شو�شي/L/دبي( من نوع )بي ام 
حقوق  ك�فة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة   )  320 دبليو 

املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2799   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :م�رفني جويريرو ميندورزا

درهم   )42.535.23( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )21625/خ�شو�شي/R/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن �شنرتا - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2789   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد ابراهيم ع�بد حممد 

درهم   )97.821.54( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )89141/خ�شو�شي/C/دبي( من 
نوع )فولك�س واجن طوارق - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2786   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد عبد الرزاق الوزير 

درهم   )51.874.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)82323/خ�شو�شي/M/دبي(  رقم  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� فورت�شرن - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2791   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : �ش�مل ح�شني حممد ه�دي احلب�بي

درهم   )117.863.70( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)17227/خ�شو�شي/N/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )ني�ش�ن ب�ترول - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/2787 
املنذر/بنك ابوظبي الوطني   

املنذر اليه :ح�شن علي علي الك�هلي 
درهم   )50.195.63( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )61704/خ�شو�شي/F/دبي( من 
نوع )ني�ش�ن تيدا - ه�ت�شب�ك( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2790   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : خ�لد حممد احمد عبدالرحمن 

درهم   )98.092.30( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )9981/خ�شو�شي/G/دبي( من 
نوع )جم�شي �شريا - بيك اب( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2788   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :�ش�خيلي �ش�نديلي �شيميلين

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )55.475.90( درهم نتيجة 
االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط وذلك 
االجراءات  التخ�ذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خ��لل 
)كي�  نوع  من  )40038/خ�شو�شي/P/دبي(  رقم  ال�شي�رة  على  التنفيذية 
ك�فة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة  ا�شتي�شن(   - �شبورجت 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2792   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :احمد �شمري عبدالفت�ح ابراهيم 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )85.629.24( درهم نتيجة 
االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط وذلك 
االجراءات  التخ�ذ  املنذر  �شي�شطر  واال  الن�شر،  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خ��لل 
ال�شي�رة رقم )93526/خ�شو�شي/G/دبي( من نوع )كي�  التنفيذية على 
ك�فة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ش�حلكم  واملمولة  ا�شتي�شن(   - �شبورجت 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2793   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :راتي�س �شوندرام فلي�بر امبيل

درهم   )87.448.36( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )37040/خ�شو�شي/E/دبي( من 
نوع )م�زدا 6 - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2797   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :ه�ر�س ارون رف�ل

درهم   )66.528.69( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )24367/خ�شو�شي/E/دبي( من 
املنذر مع  واملمولة ل�ش�حلكم من قبل  ا�شتي�شن(   - م���زدا   CX-9( نوع

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2795   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :معني حممد غ�ش�ن كوجو

درهم   )96.467.80( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)17737/خ�شو�شي/M/دبي(  رقم  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )مينى كوبر - كوبيه( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2794   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :ر�شوان اف�شل حممد اف�شل

درهم   )66.871.80( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)91095/خ�شو�شي/P/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )هوندا �شيفيك - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2798   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :بيرت �شيمون موري 

درهم   )109.987.68( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
وذلك خلل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر، واال �شي�شطر املنذر التخ�ذ االجراءات 
التنفيذية على ال�شي�رة رقم )11896/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )رجن 
روفر فوج - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2796   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :�ش�مل حمود ن��شر خلف�ن املن�شوري 

درهم   )187.274.32( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)12946/خ�شو�شي/N/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )ني�ش�ن ب�ترول - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2806   

املنذر/م�شرف ابوظبي  اال�شلمي 
املنذر اليه :يورو �شت�ر لنقل الرك�ب ب�حل�فلت املوؤجرة - �س ذ م م 

درهم   )120.751.02( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
وذلك خلل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر، واال �شي�شطر املنذر التخ�ذ االجراءات 
التنفيذية على ال�شي�رة رقم )57602/خ�شو�شي/J/دبي( من نوع )تويوت� 
ه�ي اي�س - ب��س( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق 

املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2808   

املنذر/م�شرف ابوظبي  اال�شلمي 
املنذر اليه :مرحب� ك�شمري لنقل الرك�ب - �س ذ م م 

درهم   )59.088.90( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)98235/خ�شو�شي/P/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� ه�ي اي�س - ب��س( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2807   

املنذر/م�شرف ابوظبي  اال�شلمي 
املنذر اليه :مرحب� ك�شمري لنقل الرك�ب - �س ذ م م 

درهم   )59.088.90( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)96452/خ�شو�شي/P/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� ه�ي اي�س - ب��س( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2809   

املنذر/م�شرف ابوظبي  اال�شلمي 
املنذر اليه :تونتي تونتي لت�أجري ال�شي�رات - �س ذ م م 

درهم   )50.504.96( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
االجراءات التنفيذية على ال�شي�رة رقم )71293/خ�شو�شي/Q/دبي( من 
نوع )هيونداي تو�ش�ن  - ا�شتي�شن( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2774   

املنذر/ �شت�ندرد ت�ش�رترد بنك   
املنذر اليه :منوج م�ده�ف�ين فيليوده�ن

درهم   )56.512.84( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة االخلل ب�شداد االق�ش�ط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�شيط 
امل��ن��ذر التخ�ذ  �شي�شطر  واال  ال��ن�����ش��ر،  ت���ري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���لل  وذل����ك 
)53873/خ�شو�شي/P/دبي(  رق��م  ال�شي�رة  على  التنفيذية  االج���راءات 
من نوع )تويوت� ك�مري - �ش�لون( واملمولة ل�ش�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/388  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- ح�شني ع�دل ع��شور احمد �شعيد جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/م�شرف 
املدعي/م�شرف  ان  مب�  امل�زمي  حممد  م��راد  حممد  وميثله:من�شور  ���س.م.ع  اال�شلمي  االم����رات 
ب���ن املحكمة حكمت  امل��ذك��ورة اع��له وعليه نعلنكم  ال��دع��وى  اق���م  ����س.م.ع ق��د  االم����رات اال�شلمي 
يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري  مبث�بة  املحكمة  الت�يل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت���ري��خ:2017/4/8 
املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �ش�حب الدور ب�جلدول وكلفت اخلبري ب�ن يكون التقرير 
وتكون   PDF ن�شخة  بج�نب   WORD منه  ن�شخة  تكون  وان   CD ولي�س  فل�س  على  منه  ن�شخة  يف 
مهمته بعد االط��لع على ملف الدعوى االنتق�ل للم�شرف املدعي ك�مر الزم للطلع على ملف 
املدعي عليه لديه من واقع ال�شجلت والدف�تر والنظ�م احل��شب االآيل على ح�ش�به واالطلع على 
الورقية  التج�رية  والدف�تر  ال�شجلت  وك��ذا  اخل�شوم  يقدمه  ان  ع�شى  م�  وعلى  امل�شتندات  ا�شول 
، وحددت له�  املدعي ب�شداده�  اربعة االف درهم ك�م�نة للخبري كلفت  وااللكرتونية وحددت مبلغ 

 .ch1.C.14:املحكمة جل�شة يوم الثلث�ء املوافق:2017/6/6 ال�ش�عة:08:30 �شب�ح� يف الق�عة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2209  جتاري جزئي

املدعي/ ان  مب�  االق�مة  حمل  جمهول  م.م.ح  انرتن��شيون�ل  �شي  ار  كيه  عليه/1-  املدعي  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  اق���م  قد  دب��ي(  )ف��رع  ذ.م.م  وم�شتق�ته�  النب�تية  للزيوت  العم�نية  ال�شركة 
اعله وعليه نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بت�ريخ:2017/4/19 احلكم التمهيدي الت�يل:حكمت 
املحكمة بندب اخلبري احل�ش�بي �ش�حب الدور ب�جلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته 
مقر  اىل  واالنتق�ل  اخل�شوم  يقدمه  ان  ع�شى  وم���  وم�شتنداته�  الدعوى  ملف  على  االط��لع 
املدعية واملدعي عليه� ان لزم االمر واالطلع على املرا�شلت الورقية وااللكرتونية ان وجدت 
االف  �شتة  وقدره�  ام�نة خربة  وح��ددت  وااللكرتونية  الورقية  التج�رية  والدف�تر  ال�شجلت 
املوافق:2017/6/7  االربع�ء  يوم  املحكمة جل�شة  له�  ، وحددت  ب�شداده�  املدعية  والزمت  درهم 

 .ch1.C.14:ال�ش�عة:08:30 �شب�ح� يف الق�عة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2403  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- ثي�ترو م.م.ح جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/يو بي 
ا�س �شبلي �شني �شوليو�شنز اإنك )فرع دبي( وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن 
اإنك )فرع دبي( قد  ا�س �شبلي �شني �شوليو�شنز  ان املدعي/يو بي  لوت�ه مب� 
 ... بت�ريخ:  املحكمة حكمت  ب���ن  نعلنكم  وعليه  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق���م 
ب�لن�شر  عليه�  املدعي  االعلن  الت�يل:جلل�شة:2017/5/29  التمهيدي  احلكم 
ب�حلكم التمهيدي ول��ورود التقرير ، وحددت له� املحكمة جل�شة يوم االثنني 

 .ch1.C.12:املوافق:2017/5/29 ال�ش�عة:08:30 �شب�ح� يف الق�عة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2486  جتاري جزئي
حقول  معدات  ل�شن�عة  اي��ه  تي  اي��ه  دي  ان  2-اي  ����س.ذ.م.م  م�رين  ت�يل  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/�شركة اجل��ر���س خل��دم���ت االعم�ل  ان  �����س.ذ.م.م  جمهويل حم��ل االق���م��ة مب���  النفط 
ب�ن  نعلنكم  املطرو�شي  بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  الكهروميك�نيكية 
ل�ش�لح/ اع��له  املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/13 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�شته�  حكمت  املحكمة 

يوؤدي�  ب���ن  عليهم�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  ذ.م.م  الكهروميك�نيكية  االع��م���ل  خل��دم���ت  اجل��ر���س  �شركة 
درهم(  وث��م���ن��ون  و�شبعة  وت�شعم�ئة  ال��ف  وث��لث��ة  )م���ئ��ت���ن  دره��م   )203987( مبلغ  للمدعية 
الت�م  ال�شداد  وحتى  النه�ئي  احلكم  �شريورة  ت�ريخ  من  �شنوي�   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة 
مبث�بة  حكم�   . املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  دره��م  ثلثم�ئة  ومبلغ  وامل�ش�ريف  الر�شوم  عن  ف�شل 
احل�شوري ق�بل لل�شتئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعلن 

�شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2728  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- الري�مي لتج�رة مواد البن�ء �س.ذ.م.م  جمهول حمل االق�مة مب� ان 
امل�زمي  ���س.ذ.م.م وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل  الع�مة  للتج�رة  املدعي/كرومتون 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/3/8 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�شته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
اىل  ت��وؤدي  ب���ن  عليه�  املدعي  ب���ل��زام  ����س.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  ل�ش�لح/كرومتون  اع��له 
من   %9 وف�ئدة  وت�شعون(  وخم�شم�ئة  الف�  و�شتون  )�شبعة  درهم�   )67590( مبلغ  املدعية 
ومبلغ  ال��دع��وى  وم�شروف�ت  بر�شوم  والزمته�  ال�شداد  مت���م  وحتى  ت����ري���خ:2016/5/31 
ثلثم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة . حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بل لل�شتئن�ف خلل 
ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعلن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1190  جتاري جزئي
االق���م��ة مب�  البن�ء جمهول حم��ل  م��واد  لتج�رة  الثقة  1-ط��ري��ق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ومو�شوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  الع�مة  وال�شي�نة  للمق�والت  تزامن  املدعي/  ان 
وامل�ش�ريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )191400( وق���دره  مببلغ  عليه�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة 
والف�ئدة 9% من ت�ريخ اال�شتحق�ق وحتى ال�شداد الت�م. وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 ب�لق�عة  ���س   8.30 ال�ش�عة    2017/5/10 امل��واف��ق 
او م�شتندات  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل ، علم� ب�نه مت اح�لة ملف الدعوى من 

مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التج�رية اجلزئية.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1247  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ه�ش�م حممد كنع�ن جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ 
ومو�شوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  �����س.ذ.م.م  االلكرتونية  للجهزة  ال��دول��ي��ة 
وامل�ش�ريف  والر�شوم  دره��م   )10950( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة 
له�  وح��ددت  املط�لبة.  ت�ريخ  من   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب 
 Ch 1.C.13 جل�شة يوم الثلث�ء املوافق 2017/5/16  ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1248  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د علي ع��ب��داهلل ���ش���مل جم��ه��ول حم��ل االق���م��ة مب��� ان 
املدعي/ الدولية للجهزة االلكرتونية �س.ذ.م.م قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7750( درهم والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب 
يوم  له� جل�شة  املط�لبة. وح��ددت  ت�ريخ  بواقع 9% من  الق�نونية  والف�ئدة  املح�م�ة 
ف�أنت  لذا   Ch 1.C.13 ب�لق�عة  ال�ش�عة 8.30 �س  املوافق 2017/5/9   الثلث�ء 
او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1351  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مرمي ح�شني عبداهلل علي البلو�شي جمهول حمل االق�مة 
اأق���م عليك الدعوى  مب� ان املدعي/ الدولية للجهزة االلكرتونية ���س.ذ.م.م قد 
والر�شوم  درهم   )10750( وقدره  عليه� مببلغ  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�شوعه� 
وامل�ش�ريف والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م. 
ب�لق�عة  �س   8.30 ال�ش�عة    2017/5/16 املوافق  الثلث�ء  يوم  جل�شة  له�  وح��ددت 
Ch 1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/42  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عمران ف���روق حممد ف���روق جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ 
اأق�م  قد  امل��ح��رزي  علي  �شيف  حممد  وميثله:�شيخه  دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  العق�رية  ت�ش�ميم 
عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة بتنفيذ عقد البيع وت�شليم الوحدة العق�رية رقم:906 
الك�ئنه مب�شروع وي�شتربى �شكوير - منطقة اخلليج التج�ري ويف جميع االحوال ت�شمني 
املدعي عليه� الف�ئدة الق�نونية مبقدار 9% من ت�ريخ املط�لبة اىل ال�شداد الت�م والر�شوم 
وامل�شروف�ت واالتع�ب. وحددت له� جل�شة يوم الثلث�ء املوافق 2017/5/9  ال�ش�عة 9.30 �س 
ب�لق�عة Ch 1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
 اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/527  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عي�شى عبداهلل عبد اللطيف جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ 
الدولية للجهزة االلكرتونية �س.ذ.م.م قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة 
املح�م�ة  واتع�ب  والر�شوم وامل�ش�ريف  املدعي عليه مببلغ وقدره )7750( درهم  ب�لزام 
والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م و�شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بل 
كف�لة. وحددت له� جل�شة يوم الثلث�ء املوافق 2017/5/9  ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة 
Ch 1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
، ويف  اأي�م على االأقل  لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/906  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ريكورد للطب�عة والن�شر ذ.م.م  جمهول حمل االق�مة مب� 
لوت�ه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�شني  ����س.ذ.م.م  رينت�ل  ك�ر  ب�حل�ش�  املدعي/  ان 
وقدره  مببلغ  عليه�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�شوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د 
ت�ريخ  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  دره��م   )120.425(
اال�شتحق�ق وحتى ال�شداد الت�م.  وحددت له� جل�شة يوم الثلث�ء املوافق  2017/5/9   
ال�ش�عة 8.30 �س ب�لق�عة Ch 1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12011 بتاريخ 2017/5/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/1590  جتاري كلي
اىل اخل�شم املدخل / 1- فولك�ن دولني ب�شفته �شريك ومدير ال�شركة جمهول حمل 
االق�مة مب� ان املدعي/جموهرات البحرين ���س.ذ.م.م وميثله : �ش�حلة خليفة الحج 
خليفة الب�شطي  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )17.476.899 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف والف�ئدة 12% من ت�ريخ:2016/10/22 
وحتى ال�شداد الت�م .   وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2017/5/10 ال�ش�عة 9.30 
�س ب�لق�عة Ch 2.E.22 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
اأي���م على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي م� لديك من مذكرات 

االأقل ، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�صحى ح�صني بطلة لتحدي القراءة العربي يف االأردن 

�صكاي نيوز عربية والهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�صموع ال�صعودية توقعان اتفاقية تعاون

 اأبوظبي الدويل للكتاب يختتم اأعماله وي�صتقطب اأكرث من 300 األف زائر

توجت الط�لبة �شحى حممود عواد ح�شني بطلة 
على  الث�نية  دورت���ه  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ق��راءة  لتحدي 
م�شتوى اململكة االأردنية اله��شمية وذلك يف حفل 

اأقيم بق�شر الثق�فة يف عم�ن .
الرزاز  منيف  اأحمد  عمر  الدكتور  احلفل  ح�شر 
وزير الرتبية والتعليم االأردين وجنلء ال�ش�م�شي 
اأمني ع�م م�شروع حتدي القراءة العربي وعدد من 
اأمور  واأول��ي���ء  التحدي  وفريق  ال���وزارة  م�شوؤويل 

الطلبة ومدراء املدار�س وامل�شرفني .
وكرم وزير الرتبية االأردين بطلة حتدي القراءة 
ال�شف  م��ن  ح�شني  ع���واد  حم��م��ود  �شحى  العربي 

منطقة  من  الث�نوية  ق�شري  اأم  مبدر�شة  الع��شر 
اإىل ج���ن��ب ف�دي  ب���ل��ع������ش��م��ة ع��م���ن  ال��ق��وي�����ش��م��ة 
م�شتوى  على  م�شرف  ك�أف�شل  الده�ش�ن  و�شفي 
توجت  التي  ال��رتب��وي  احل�ش�د  ومدر�شة  اململكة 

بلقب املدر�شة املتميزة على م�شتوى االأردن .
و اأعرب مع�يل الدكتور عمر اأحمد منيف الرزاز عن 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ل�ش�حب  �شكره اجلزيل 
را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل على اإطلقه مل�شروع 
ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي ق��ب��ل ع���م��ني واهتم�مه  حت���دي 
ل���ل���ق���راءة واملعرفة  ب�����إخ����راج ج��ي��ل ع��رب��ي ع������ش��ق 

ت�أثري  حجم  وا���ش��ح  ب�شكل  مل�شن�   : مع�ليه  .وق����ل 
بل  اململكة  م�شتوى  على  فقط  لي�س  امل�شروع  هذا 
على م�شتوى خمتلف االأقط�ر العربية حيث مثل 
ح�فزا كبريا للطلبة ومكنهم من تعزيز خمزونهم 
املعريف واللغوي ب�شكل كبري . واأ�ش�ف : اإنن� ننظر 
اأمل  ك�شعلة  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  م�شروع  اإىل 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة م��ن خ���لل زراع����ة حمبة 
وجعل  �شغرهم  منذ  الطلبة  ذهنية  يف  ال��ق��راءة 
اليومية  حي�تهم  من  اأ�ش��شي�  جزءا  املعرفة  �شغف 
االأم��ر الذي يتم��شى مع روؤي��ة احلكومة االأردنية 
تقع  الذين  امل�شتقبل  �شب�ب  ل�شن�عة  وتوجه�ته� 
على ع�تقهم م�شوؤولية اال�شتمرار مب�شرية التنمية 
امل�شتدامة لبلدن� ونه�شته� الفكرية .ونوه اإىل م� 
�شهده هذا الع�م من ارتف�ع كبري يف اأعداد الطلبة 
اإكم�ل  يف  جنحوا  وال��ذي��ن  التحدي  يف  امل�شجلني 
�شروطه م� يعك�س م�شتوى تطور البيئة التعليمية 
االأردنية من جهة ورغبة االأبن�ء يف اإبراز مواهبهم 

الفكرية من جهة اآخرى .
ع�م  اأم��ني  ال�ش�م�شي  جن��لء  اأع��رب��ت  ج�نبه�  م��ن 
�شع�دته�  ع���ن  ال��ع��رب��ي  ال���ق���راءة  م�����ش��روع حت���دي 
للأ�شق�ء  وال�����ش��ع��ب��ي  ال��ر���ش��م��ي  ال��ت��ف���ع��ل  ب��ح��ج��م 
االأردن���ي���ني م��ع حت��دي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي يف دورته 
الرتبية  وزي���ر  مل��ع���يل  ال�شكر  م��ق��دم��ة   .. ال��ث���ن��ي��ة 
واملدار�س  للطلبة  مت�بعته  على  االأردين  والتعليم 
يف م�شرية التحدي االأمر الذي اأ�شهم يف ت�ش�عف 

الث�نية  بدورته  ب�لتحدي  امل�ش�ركني  الطلبة  عدد 
مق�رنة ب�لدورة االأوىل .

التي  املتميزة  ب�مل�شتوي�ت  �شعداء  نحن   : وق���ل��ت 
ب�ململكة  النه�ئية  الت�شفي�ت  مرحلة  يف  �شهدن�ه� 
والتي تب�شر بجيل واعد ي�شتمتع ب�لقراءة ويراه� 

اأداة لتقدم االأردن وازده�ره� .
وكرم الدكتور الرزاز ب�قي الطلبة الع�شرة االأوائل 
اإح�ش�ن  ال���ط����ل���ب وج�����دي  ال���رتت���ي���ب  ع��ل��ى  وه����م 
ال��ع������ش��ر يف م��در���ش��ة املطران  ب���ل�����ش��ف  احل���ن����وي 
حممد  رزان  وال��ط���ل��ب��ة  ع��م���ن  بق�شبة  ال��ث���ن��وي��ة 
ال�شبيحي ب�ل�شف احل�دي ع�شر يف مدر�شة زرق�ء 
اأبو  الث�نوية ب�لزرق�ء والط�لب عمر عبد اخل�لق 
الطراونة  مدر�شة  يف  ع�شر  احل���دي  ب�ل�شف  رزق 
الرحمن  عبد  وال��ط���ل��ب  عم�ن  بق�شبة  الث�نوية 
�شليم�ن ب�ل�شف احل�دي ع�شر يف مدر�شة احلف�ظ 
دي���ة ب�ل�شف  اأب���و  ب��ع��م���ن وال��ط���ل��ب��ة روؤى ع�����ش���م 
ال��ت������ش��ع يف م��در���ش��ة احل�����ش���د ال��رتب��وي مبنطقة 
القوي�شمة بعم�ن والط�لبة ت�شنيم حكم خم�ي�شة 
الندى  ق��ط��ر  م��در���ش��ة  يف  ع�شر  احل�����دي  ب�ل�شف 
�شليم  ل��وؤي  لي�ن  والط�لبة  ب�لر�شيفية  الث�نوية 
ال�شخنة  اإن����ث  مدر�شة  يف  الث�من  ب�ل�شف  ع��ودة 
مدر�شة  يف  ب�ل�شف  عب�بنة  اأمي��ن  لينة  والط�لبة 
اأ�ش�مة  والط�لب  اإربد  بق�شبة  الث�نوية  �ش�ل  اإربد 
االحت�د  م��درا���س  يف  الث�من  ب�ل�شف  امليمي  ف���وؤاد 
بلواء اجل�معة وجعفر اأحمد وهبة ب�ل�شف الث�لث 

يف مدر�شة ال�ش�مية بلواء االحت�د.
م�  م�ش�ركة  اله��شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  و�شهدت 
ي��ق���رب 340 األ���ف ط���ل��ب وط���ل��ب��ة م��ن خمتلف 
العربي  ال���ق���راءة  ال��درا���ش��ي��ة يف حت���دي  امل���راح���ل 
التي  الت�شفي�ت  مرحلة  الث�نية.وك�نت  ب��دورت��ه 
���ش��ب��ق��ت ت��ت��وي��ج االأوائ������ل ق���د ان��ع��ق��دت ع��ل��ى مدار 
ي��وم��ني يف ال��ع������ش��م��ة ع��م���ن حت��ت اإ����ش���راف وزارة 
الرتبية والتعليم وفريق حتدي القراءة من دولة 
االإم�رات. ومتت عملية التحكيم للطلبة واملدار�س 
االأوىل  الع�شرة  امل��راك��ز  اختي�ر  بهدف  وامل�شرفني 
واأف�شل  م�����ش��رف  واأف�����ش��ل  اململكة  م�شتوى  ع��ل��ى 

 502 الت�شفي�ت مب�ش�ركة  مدر�شة يف حني متت 
الدرا�شية  امل���راح���ل  خمتلف  م��ن  وط���ل��ب��ة  ط���ل��ب��� 
وتر�شح لهذه املرحلة 5 م�شرفني ومدر�شة واحدة. 
ي��ذك��ر اأن م�����ش��روع حت��دي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي الذي 
اآل  اأطلقه �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح�كم دبي رع�ه اهلل يف �شبتمرب من الع�م 2015 
ميثل اأكرب م�شروع اإقليمي عربي لت�شجيع القراءة 
ل��دى ال��ط��لب يف ال��ع���مل ال��ع��رب��ي و���ش��وال الإبراز 
والقراءة  االط���لع  جم���ل  يف  متفوق  جديد  جيل 

و�شغف املعرفة .

وق��ع��ت ���ش��ك���ي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع���م��ة ل���لإع���لم املرئي 
تع�ون  م��ذك��رة  ام�����س  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  وامل�شموع 
من  العديد  يف  وال�شراكة  التن�شيق  مب�شتوى  للرتق�ء  تهدف 
جم�الت التع�ون.ج�ء ذلك خلل اجلولة التي تقوم به� �شك�ي 
خطته�  من  كجزء  العربية  العوا�شم  من  ع��دد  يف  عربية  نيوز 

لتو�شيع ق�عدة عملي�ته� االإعلمية.
الكوادر  وت�أهيل  التدريب  جم���ل  يف  التع�ون  االتف�قية  ت�شمل 

والتع�ون يف جم�ل التغطي�ت االإعلمي والفع�لي�ت واالأن�شطة 
اململكة على  يتم تنظيمه� يف  التي  للفع�لي�ت  امل�شبق  والتن�شيق 
مدار الع�م.وتهدف االتف�قية اإىل تب�دل اخلربات بني الع�ملني 
من  ال�شعودية  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش���ت  عربية  ن��ي��وز  �شك�ي  يف 
ب�لتوا�شل  واملعنيني  احلكومي  االت�ش�ل  اإدارات  على  الق�ئمني 
نيوز  �شك�ي  �شتقدم  االتف�قية  االإع��لم.ومب��وج��ب  و�ش�ئل  م��ع 
لكيفية  و�ش�مل  عملي�  ت�شورا  يعطي  تدريبي�  برن�جم�  عربية 

التع�مل مع و�ش�ئل االإعلم وذلك من خلل ا�شتعرا�س من�ذج 
على  التعرف  فر�شة  امل�ش�ركني  متنح  خ��شة  وجت���رب  واقعية 
اأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية يف املج�ل م� ي�شهم يف تعزيز مه�راتهم 
التدريبي  االإعلمي  القن�ة  برن�مج  وذلك �شمن  به�  واالرتق�ء 

.  SNAP-Sky News Arabia Program
الهيئة  رئي�س  ع�شريي  حممد  بن  بندر  �شع�دة  االتف�قية  وق��ع 
العربية  ب�ململكة  امل��ك��ل��ف  وامل�����ش��م��وع  امل��رئ��ي  ل���لإع���لم  ال��ع���م��ة 
ال�شعودية وعن �شك�ي نيوز عربية ن�رت يو�شف بوران الرئي�س 
م��ن كل  وال��ع���م��ل��ني  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  بح�شور  التنفيذي 
�شعداء  نحن  ع�شريي:  حممد  بن  بندر  �شع�دة  الطرفني.وق�ل 
بتعزيز علقتن� مع �شك�ي نيوز عربية والتع�ون معه� لتطوير 
مث�ال  التع�ون  ه��ذا  يكون  الأن  نطمح  و  االإع��لم��ي��ة..  ال�شن�عة 
يف  االإع���لم  �شن�عة  يف  وامل�ش�همة  الهيئة  م��ع  للعمل  يحتذى 

اململكة .
مع  ال��ت��ع���ون  اتف�قية  توقيع  اإن  ب���وران  ن����رت  ق���ل  ن�حيته  م��ن 
�شرك�ئن� يف الهيئة الع�مة للإعلم املرئي وامل�شموع يف ال�شعودية 
تعزيز  وبهدف  التي جتمعن�  املميزة  املهنية  للعلقة  ثمرة  يعد 
امل�شرتكة  االإع��لم��ي��ة  واالأه����داف  التطلع�ت  لتحقيق  اجل��ه��ود 
واإعلم  خ������س  ب�شكل   2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع  ين�شجم  مب��� 
بتنفيذ  امل�شي قدم�  اإىل  ب�شكل ع�م متطلعني  العربية  املنطقة 
االإعلمية  ال��ك��وادر  تدريب  جم���ل  يف  خ�شو�ش�  ال�شراكة  بنود 
ن��ظ��م��ت �شل�شلة من  ق���د  ن��ي��وز ع��رب��ي��ة  ���ش��ك���ي  ال���واع���دة.ك����ن���ت 
الفع�لي�ت واالأن�شطة يف الق�هرة خلل احتف�له� مبرور خم�س 
لطلبة  تدريبي  ا�شتوديو  افتت�ح  تخلله�  انطلقه�  على  �شنوات 

ح��واري��ة خ��شة حول  ون��دوة  الق�هرة  االإع���لم يف ج�معة  كلية 
م�شتقبل �شن�عة االإعلم يف الوطن العربي ب�الإ�ش�فة اإىل حفل 
خ��س لتكرمي �شرك�ء املوؤ�ش�شة يف جمهورية م�شر العربية اأعلن 
خلله عن خم�س منح تدريبية يف مكتب �شك�ي نيوز عربية يف 
االإعلم  كلية  خريجي  من  املتفوقني  للطلبة  مقدمة  الق�هرة 
ج�معة الق�هرة الإت�حة الفر�شة لهم الكت�ش�ب امله�رات العملية 
خمتلف  يف  عربية  نيوز  �شك�ي  ط�قم  خ��ربات  م��ن  واال�شتف�دة 

املج�الت.
تعتزم  االإع��لم��ي��ة  عملي�ته�  ق���ع��دة  تو�شيع  خطة  م��ن  وك��ج��زء 
من  ك��ل  يف  الفع�لي�ت  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  عربية  ن��ي��وز  �شك�ي 
الري��س ولندن واأبوظبي ودبي مب�ش�ركة جمموعة من اخلرباء 
حققته�  التي  االإجن����زات  على  ال�شوء  لت�شليط  القرار  و�شن�ع 
م�شتقبل  ا�شت�شراف  بهدف  امل��شية  اخلم�س  ال�شنوات  خ��لل 

االإعلم والتطورات املتوقعة يف اأدوات العمل االإعلمي.
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اختتم معر�س اأبوظبي الدويل للكت�ب دورته ال�ش�بعة والع�شرين 
زائ��ر من جمهور  األ��ف   300 اأك��رث من  االول م�شتقطب�ً  اأم�س 
العمرية،  الفئ�ت  ك�فة  من  والثق�فة  واالأدب  وال�شعر  ال��ق��راءة 
وذلك على مدار �شبعة اأي�م �شهدت م�ش�ركة اأكرث من 1،320 
ع���ر���ش��� م��ن 65 دول���ة، وع��ق��د اأك���رث م��ن 900 ن���دوة حوارية 

مب�ش�ركة وا�شعة وبن�ءة من اأبرز املفكرين واالأدب�ء واملبدعني.
رع���ي��ة كرمية  للكت�ب حت��ت  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  واأق��ي��م معر�س 
اآل نهي�ن ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  من �ش�حب 
هيئة  وبتنظيم  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
اأبريل حتى   26 اأبوظبي لل�شي�حة والثق�فة خلل الفرتة من 

للمع�ر�س. الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  م�يو   2
هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  املب�رك،  �شع�دة حممد خليفة  واأ�ش�ر 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  اأن  اإىل  والثق�فة  لل�شي�حة  اأبوظبي 
للكت�ب ي�شهم يف تر�شيخ مك�نة اأبوظبي ع��شمة للثق�فة والفكر 
واملعرفة حيث حظيت هذه التظ�هرة الفكرية بح�شور اأقط�ب 

الفكر واالأدب من ك�فة اأنح�ء املنطقة والع�مل.
وق����ل مت��ي��زت ه���ذه ال����دورة ب���مل�����ش���رك��ة ال��ق��وي��ة لل�شني �شيف 
الثق�فية  والعلقة  التق�رب  عن  ك�شفت  والتي  املعر�س  �شرف 
االإم���رات وال�شني، ممهدة الطريق ملزيد من  املتينة بني دولة 
اأق�مته�  فع�لية   300 خ��لل  م��ن  امل�شتقبلي  الثق�يف  التع�ون 

ال�شني خ�شي�ش�ً للمعر�س، لتفتح بذلك اآف�ق�ً فكرية وثق�فية 
غب��س، مدير  �شعيد  �شيف  �شع�دة  .واأثنى  البلدين  بني  جديدة 
واجلهد  ال��دع��م  على  وال��ث��ق���ف��ة،  لل�شي�حة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ع���م 
�شبيل  مل� قدموه يف  والداعمني  الرع�ة  املبذول من قبل جميع 
حتقيق هذا النج�ح يف دورة هذا الع�م من املعر�س ..وق�ل ب�ت 
معر�س اأبوظبي الدويل للكت�ب جزءاً مهم�ً من اأجندة اأبوظبي 
الثق�فية، حيث متيز هذا الع�م بزخم فكري وثق�يف ا�شتثن�ئي، 
وجنحت اأجندة الفع�لي�ت الغنية والتي ت�شمنت اأكرث من 900 
فع�لية وندوة حوارية وور�شة عمل ون�ش�ط، ب�الإ�ش�فة اإىل تنوع 
الكتب املعرو�شة والتي مثلت اأف�شل النت�ج�ت االأدبية والفكرية 
30 لغة حول  اأكرث من  والثق�فية والعلمية واالقت�ش�دية من 

الع�مل، يف اإثراء جتربة زوار املعر�س من خمتلف االأعم�ر .
واأ�ش�ف غب��س ب�شكل ع�م، �شهد املعر�س هذا الع�م توقيع اأكرث 
والكت�ب  الن�شر  دور  خمتلف  ب��ني  ت��ع���ون  ات��ف���ق��ي��ة   500 م��ن 
وامل��وؤل��ف��ني وم��ن �شمنه� ال��ع��دي��د م��ن االت��ف���ق��ي���ت م��ع ال�شني 
لت�أ�شي�س  اتف�قية  توقيع  اأبرزه�  املعر�س،  �شرف  �شيف  الدولة 
اإم�راتية �شينية بني الك�تبة االإم�راتية الدكتورة  اأول دار ن�شر 
للن�شر،  ال�شينية  اإنرتكونتيننت�ل  ودار  املزروعي  حمد  ف�طمة 
اأبوظبي  ال��ذي يلعبه معر�س  امل��ح��وري  ال���دور  ي��وؤك��د على  مم��� 
التع�ون  والكتب وتعزيز  الن�شر  للكت�ب يف رفد �شن�عة  الدويل 

الفكري ون�شر ثق�فة التنوع واالنفت�ح احل�ش�ري .
وختم ب�لقول : ركزن� يف دورة هذا الع�م اأي�ش�ً على الن��شئة حيث 
اأكرث  ال�شت�ش�فة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  مع  قرب  عن  عملن� 
اأي�ش�ً  ووجهن�  امل��دار���س،  من  العديد  من  ط�لب  األ��ف   50 من 

ال�شت�ش�فة ور�س عمل تعليمية وتثقيفية ترفيهية للأطف�ل .
وق�ل عبداهلل م�جد اآل علي، املدير التنفيذي لقط�ع دار الكتب 
ب�الإن�بة يف هيئة اأبوظبي لل�شي�حة والثق�فة: بلغت قيمة مبيع�ت 
الكتب هذا الع�م اأكرث من 35 مليون درهم ، وقد حقق معر�س 

قي��شي�ً هذا الع�م، حيث متّكن  اإجن���زاً  ال��دويل للكت�ب  اأبوظبي 
ومواكبة  ال��ق��راءة  ثق�فة  تعزيز  اإىل  الرامية  ر�ش�لته  ن�شر  من 
على  تعرفت  التي  اجلم�هري،  اإىل  الن�شر  ع���مل  تقني�ت  اأح��دث 
كل م� هو جديد يف جم�ل الت�أليف والن�شر والرتجمة والتقت 
اهتم�م�ً  املعر�س  ولقي   .. والن��شرين  والكّت�ب  املوؤلفني  ب�أبرز 
اإعلمي�ً اإقليمي�ً وع�ملي�ً كبرياً حيث �ش�رك يف تغطية فع�لي�ته م� 
اإعلمي من و�ش�ئل االإعلم املحلية والعربية   300 يزيد عن 
اأبوظبي  معر�س  برن�مج  متيز  اأن  علي  اآل  وال��ع���مل��ي��ة.واأ���ش���ف 
الدويل للكت�ب هذا الع�م ك�ن واحداً من اأكرب االأ�شب�ب امل�ش�همة 
وال�شعر  واالأدب  الفكر  رواد  ���ش���رك  حيث  ال���دورة،  ه��ذه  بنج�ح 

للن��شرين  متخ�ش�شة  بندوات  الثق�يف  الربن�مج  يف  والثق�فة 
بفع�لي�ت  اجلمهور  وا�شتمتع  واملرتجمني،  املكتب�ت  واأ�شح�ب 
اب���ن ع��رب��ي لت�شجيع  ال��ت��واق��ي��ع وم��ن��رب  جمل�س احل����وار ورك���ن 
القراءة، ف�شًل عن برن�مج ركن االإبداع وركن الر�ش�مني وركن 
تثقيفية  تف�علية  التي قدمت جميعه� جتربة  الطبخ،  عرو�س 
�ش�ركوا  الذين  الن��شرون  املعر�س.واأ�ش�د  زوار  لك�فة  ترفيهية 
تنظيم  مب�شتوى  للكت�ب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  فع�لي�ت  يف 
املعر�س وتق�شيم االأجنحة وات�ش�ع امل�ش�حة املخ�ش�شة له والتي 
�ش�عدت دور الن�شر على تقدمي معرو�ش�ته� يف م�ش�ح�ت اأكرب .. 
واأكدوا اأن املعر�س اأ�شبح اأحد اأهم املع�ر�س يف املنطقة والع�مل.
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نهال عنرب: دوري يف )حكاية ح�صن الغريب( 
جديد ومغاير عن االأدوار ال�صابقة

م�صل�صل )ال تطفئ ال�صم�س( 
يجمع النجوم يف رم�صان 2017!

كارين رزق اهلل: )الآخر نَف�س( عمل درامي ي�صبهني
هناك 10 م�سل�سالت لبنانية �سُتعر�س يف رم�سان

كارين رزق اهلل: )الآخر نَف�س( عمل درامي ي�صبهني
فيه  اأعلنْت  حم�ميه�،  عرب  بي�ن�ً  ن�شرت  ك�رين 
اأي  ا�شم  ذكر  رف�شه�  وكذلك  للج�ئزة،  ه�  رف�شَ

عمل من اأعم�له� اأو عر�س 
اأي مق�طع منه� خلل 

توزيع اجلوائز، فج�ء 
الرّد من )موريك�س 
ك�نت  اأن����ه�����  دور( 
ت�������ري�������د ج�������ئ������زة 
ممثلة(  )اأف�����ش��ل 
ف������زت به�  ال���ت���ي 

ن��������������دي�������������ن 

ن�شيب جنيم.
ب������ش��رت ك����ري���ن ت�شوير  اأخ������رى،  ن���ح��ي��ة  م���ن 
اإدارة  حت��ت  ن��ف�����س(  )الآخ����ر  اجل��دي��د  م�شل�شله� 
امل���خ���رج اأ����ش���د ف����والدك�����ر، وال�����ذي ي�����ش���رك��ه��� يف 
ث�لث(  و)بطل  �شقرا،  اأب��و  بديع  املمثل  بطولته 

حتفظْت عن ذكر ا�شمه.

د  جَت����دُّ يف  وَت�����ش��ّب��ب  ا���ش��ت��ج��ّد  ال����ذي  • م���� 
امل�ش�كل بينك وبني ج�ئزة )املوريك�س دور(، 
اأنك كنت قد اأعلنِت الع�م امل��شي  خ�شو�ش�ً 

مق�طتعه�؟
مل����ذا  ل��ك��ن  ����ش���يء.  اأي  ي�����ش��ت��ج��ّد  - مل 
ال  اأن����  امل�ش�بقة؟  يف  ا�شمي  اأدرج����وا 
اأريد ج�ئزتهم )�شو اإلن معي(. اأن� 

يف غنى عن ج�ئزتهم.
اإىل  ال�����ش��ب��ب  اأع���������دوا  ل��ك��ّن��ه��م   •
)اأف�شل  ج���ئ��زة  تريدين  كنِت  اأن��ك 
ن�شيب  ن�دين  به�  ف���زت  التي  ممثلة( 

جنيم الع�م امل��شي؟
- )�ش�ِخرًة( بل كنُت اأريد ج�ئزة اأح�شن 
ول��ك��ن��ه��م رف�����ش��وا، فم�ذا  م���ط���رب���ة... 

اأفعل؟
وك�أنك  ت�شخرين  اأنك  الوا�شح  من   •
غري  ك���لم���ه���م  )اإن  ال����ق����ول  ت���ري���دي���ن 

�شحيح(؟
- ط��ب��ع���ً ك��لم��ه��م غ��ري ���ش��ح��ي��ح. وم����ذا 
يقولوا  اأن  ب�إمك�نهم  اأق��ول؟  اأن  ميكنني 
عندم�  حقي  و�شلني  وق��د  ي�����ش���وؤون.  م��� 
�شحبوا ا�شمي من تر�شيح�ت اجل�ئزة. لن 
واأرف�س  وق����ل(،  و)قيل  مه�ترات  يف  اأدخ��ل 
اأدخ���ل معهم يف  ا���ش��ت��دراج��ي... ول��ن  اأن يتم 
ا�شمي،  ُي�����ش��َط��ب  اأن  طلبته  م���  ك��ل  م�شكل. 
ويقولوا  و�شلني،  )حقي  حَتقق،  االأم��ر  وه��ذا 

اللي بدن ي�ه(.
َمق�طع  م���رور  على  اأي�����ش���ً  اع��رت���ش��ِت  اأن���ت   •
�ش�رك  اأي �شخ�س  ت��ك��رمي  اأع��م���ل��ك خ��لل  م��ن 

فيه�؟
- اعرت�شُت على ذكر اأي ا�شم من 

اأ�شم�ء اأع��م���يل. هم اأح��رار يف 
تكرمي اأي ممثل �ش�رك فيه�، 
وال ُيعقل اأن اأحرم اأي ممثل 

من اجل�ئزة.
اأبو  ب��دي��ع  اأن  ول��ن��ف��رت���س   •

اأف�شل ممثل  بج�ئزة  ف�ز  �شقرا 
اأن�(  )م�س  م�شل�شل  يف  دوره  ع��ن 

الذي تق��شم بطولته معك؟
ال��ع���م امل��شي ف�ز  - ه��ذا ممكن ج���داً. 

ب���جل���ئ��زة ع��ن م�شل�شل  ���ش��ل��ه��وب  ي��ورغ��و 

)قلبي دّق( ومل يذكروا ا�شم العمل الذي َتق��شم 
اأن�  امل�شكلة!(.  وي��ن  )وم��رق��ت...  معي  بطولته 
اأفرح اإذا جرى تكرمي اأ�شدق�ئي املمثلني، واأ�شعر 
ب�ل�شع�دة اإذا ك�نوا هم �شعداء ب�لتكرمي، ب�شرف 

النظر عن قيمة اجل�ئزة ب�لن�شبة اإيّل.
واأنه  امل�شكلة،  ِت(  )ك��ربرَّ اأنك  راأى  َمن  هن�ك   •
اللجوء  دون  من  اجل���ئ��زة  رف�س  ب�إمك�نك  ك���ن 

اإىل املح�مي؟
- هل يجب اأن اأت�شل بهم يف كل ع�م، واأن اأطلب 
امل��شي  ال��ع���م  ل��ل��ج���ئ��زة.  تر�شيحي  ع��دم  منهم 
للج�ئزة  تر�شيحي  يف  ت��ف��ك��روا  )ال  ل��ه��م:  ق��ل��ت 
كل حي�تي(،  وال  املقبلة،  ال�شنة  وال  ال�شنة  هذه 
ق��ل��ت: )خليه�  ي�����ش��م��ع��وا. ول��ذل��ك  ول��ك��ن��ه��م مل 
ال�شغلة ق�نونية(، اإذ رمب� ت�شل الر�ش�لة يف �شكل 
ا�شمي  اأف�شل. لقد فوجئت جداً عندم� وجدُت 

هذه ال�شنة �شمن الرت�شيح�ت.
رف�س  ع���ل���ى  ت�����ش��ري��ن  مل�������ذا  ب���ب�������ش����ط���ة،   •

اجل�ئزة؟
- ال اأريد الدخول يف جدال 

لقد  ورّد.  واأخ����������ذ 
واأجبُت عن  �ُشئلت 

ه�����ذا ال�������ش���وؤال 
األف مرة. هذه 
اجل����������ئ���������زة ال 
�شيئ�ً  يل  تعني 
ك���ي اأ���ش��ع��ه��� يف 
اجل�ئزة  بيتي. 

ت�������ت�������واف�������ر  ال 
ف����ي����ه����� امل����ع�����ي����ري 

وال�����ش��دق��ي��ة. من 
اأن  ح�������ق�������ي 

اأرف�شه� كم� من حقي اأن اأقول كل م� اأريده. هل 
اأن  ب�لقوة؟ لقد و�شلني حقي مبجرد  التكرمي 

�شحبوا ا�شمي من الرت�شيح�ت.
الرم�ش�ين  ع��م��ل��ك  ت�����ش��وي��ر  ب����������ش����رِت   •

�شي�ش�رك  ال���ذي  ن��َف�����س(  )الآخ����ر 
يف ب��ط��ول��ت��ه ب���دي���ع اأب���و 

���ش��ق��را. ه���ل ميكن 
تطلعين�  اأن 

ع�������������ل�������������ى 

ق�شته وبع�س من تف��شيله؟
ب�ش�أن احل��دي��ث ع��ن ق�شة  اأن��� متحفظة ج��داً   -
ح�لي�ً.  تف��شيله  ع��ن  اأك�����ش��ف  ول���ن  امل�����ش��ل�����ش��ل، 
العمل  م�شل�شلتي.  وي�شبه  ي�شبهني  امل�شل�شل 
درام����ي وف��ي��ه ع���دة ك����راك���رتات متّر 
للحظ�ت )لتهدئة االجواء(. اأن� 
را�شية عنه، خ�شو�ش�ً اأنني 
)اأخذت وقتي( يف كت�بته، 
واأحببته، واإن �ش�ء اهلل 
هذه  خ����رياً.  �شيكون 
اأ�شد  �شيتوىل  ال�شنة 
ف�����والدك������ر اإخ������راج 
ع���م���ل���ي وه�������و من 
اإن��������ت���������ج ����ش���رك���ة 
 Day two(

.)Pictures
هم  وم����������ن   •
امل��������م��������ث��������ل��������ون 
امل�����ش���ِرك��ون فيه 
اإليك  ب�الإ�ش�فة 
اأبو  اأن����ِت وب��دي��ع 

�شقرا؟
اأ�شم�ء  ه��ن���ك   -
اأن  مي����ك����ن����ن����ي 
واأ�شم�ء  اأذكره� 
عن  اأحت�������ف�������ظ 
ح�لي�ً،  ذك���ره���� 
واأت�����������رك�����������ه������������ 
العمل  مف�ج�أة. 
فيه  ي�����������ش������رك 
اأبط�ل:  ثلثة 
اأن���������� وب�����دي�����ع، 
وال���������ش����خ���������س 
اأذكر  لن  الث�لث 

ا�شمه ح�لي�ً.
رجل؟ ممثل  هو  • وهل 

- ن��ع��م. وي�������ش����رك م��ع��ن��� رن����دا ك���ع���دي، ك�رمن 
ع����د، جمدي  ري��ت���  ���ش��م��راين،  ب�شيب�س، دول��ل��ي 
م�������ش���م���و����ش���ي، ج�������د خ�����ط����ر، غ�����ب����ري�����ل ميني 

وغريهم.
اأن�(  )م�س  م�شل�شل  يف  اأث��رِت  امل��شي  الع�م   •
بينه�  واإن�����ش���ن��ي��ة،  اجتم�عية  ق�شية  م��ن  اأك���رث 
ال�شكري،  ومر�س  القدمية،  االإيج�رات  م�شكلة 
�شت�شيئني على موا�شيع جديدة  اأنك  �شك  وال 

يف م�شل�شل )الآخر نَف�س(؟
- طبع�ً. ولكنني لن اأذكره�.

املقبل؟ رم�ش�ن  يف  املن�ف�شة  ترين  • كيف 
- امل��ن���ف�����ش��ة ق��وي��ة وم���وج���ودة ك��م��� يف االأع�����وام 
ال�ش�بقة. وب�شبب جن�ح )م�س اأن�( و)قلبي دق(، 
درامي�ً  ال�شنة  هذه  ثرَّل  مُمَ اللبن�ين  االإنت�ج  ف���إن 
يف رم�����ش���ن اأك���رث م��ن االأع�����وام ال�����ش���ب��ق��ة. هذه 
�شُتعر�س  لبن�نية  م�شل�شلت   10 هن�ك  ال�شنة 
يف رم�����ش���ن، وه���ذا االأم����ر ي��وؤك��د ت��ق��دم االإنت�ج 

اللبن�ين، وهو ُيعترب ج�ئزة يل، األي�س كذلك؟
املنتجني... واأين  اأنك حّم�شت  • طبع�ً. ال �شك 

�شيعَر�س امل�شل�شل؟
.)mtv( على �ش��شة -

وبني  ب��ي��ن��ك  م�����ش��ك��ل��ة  ه���ن����ك  ك����ن���ت  • وه�����ل 
)mtv( يف االأعوام ال�ش�بقة؟

- اأبداً. ويف االأ�ش��س ال توجد م�ش�كل بيني وبني 
اأحد.

�ش��شة  ع��ل��ى  اأع���م����ل���ك  ُت���ع���ر����س  م����  ع�������دًة   •
امل�شل�شل،  ه��ذا  م��ع  تغرّي  ال��ذي  فم�   ،)LBC(
لعر�س   )mtv( ���ش������ش��ة  ت��خ��ت���ري��ن  وج��ع��ل��ك 

جديدك؟
- امل�ش�ألة عر�س وطلب. يف الع�م امل��شي والذي 
وهذه   )LBC( على  اأع��م���يل  ُع��ر���ش��ت  �شبقه 
ال�شنة و�شلني عر�س جيد من )mtv( فقلت 

مَل ال.

ح�شن  )حك�ية  م�شل�شل  يف  مب�ش�ركته�  �شع�دته�  ع��ن  معربًة 
عن  النق�ب  عنرب،  نه�ل  امل�شرية  الفن�نة  ك�شفت  ال��غ��ري��ب(، 
اأنه� توا�شل ت�شوير م�ش�هده� يف امل�شل�شل الذي من املقرر اأن 

تخو�س به امل�راثون الرم�ش�ين املقبل.
اأنه� �شعيدة بتج�شيده� دوراً جميًل وعميق�ً يف  واأك��دت عنرب 
ال�ش�بقة،  االأدوار  عن  ومغ�ير  جديد  اأن��ه  اإىل  الفتًة  امل�شل�شل، 

وواعدًة اجلمهور ب�أنه �شوف يجد فيه م� ي�شتحق االإعج�ب.
�شلح  �شعد،  عمرو  بطولة  الغريب(  ح�شن  )حك�ية  م�شل�شل 
عبداهلل، ريه�م حج�ج، نه�ل عنرب، راني� من�شور ونهى �ش�لح، 
وهو من ت�أليف م�شطفى حمدي، واإخراج جمدي اأحمد علي.
مع  زي���زو(  )ع�ئلة  م�شل�شل  اأن  عنرب  ق�لت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
الفن�ن اأ�شرف عبدالب�قي، )�شُيعَر�س خ�رج املو�شم الرم�ش�ين، 

م� �شيجعل هن�ك فر�شة اأكرب يف م�ش�هدته(.
ُتعَر�س  )ل��ن  انه�  او�شحت  تك�شب(،  )العي�ل  م�شرحية  وع��ن 
اأعم�له�  بت�شوير  ان�����ش��غ���ل��ه���  ب�شبب  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  خ���لل 

الدرامية(.
حول  اجتم�عي  كوميدي  اإط����ر  يف  امل�شرحية  اأح���داث  وت���دور 
تقدمي  على  امل��در���ش��ني  واع��ت��م���د  التعليمية،  املنظومة  ف�ش�د 
دور  عنرب  نه�ل  وجت�شد  ال�شعبية،  االأغ����ين  بطريقة  املن�هج 

مديرة مدر�شة حت�ول الق�ش�ء على الظواهر الف��شدة.

بعد النج�ح الكبري مل�شل�شل )جراند اأوتيل( الع�م امل��شي، 
يعود الك�تب ت�مر حبيب واملخرج حممد �ش�كر خ�شري، 
مب�شل�شل )ال تطفئ ال�شم�س( عن رواية الكبري اإح�ش�ن 

عبدالقدو�س،
والتي حتمل نف�س اال�شم، ويف تع�ون جديد بني �شركتي 
املّرة  ه���ذه  ول��ك��ن  فيلمز،  واي��غ��ل  ب��رودك�����ش��ن��ز  لينك  ب��ي 
ممدوح،  حممد  اأم���ني،  م��ريف��ت  بطولة  م��ن  مب�شل�شل 
عبدالغفور،  ري��ه���م  خليل،  ،اأم��ي��ن��ة  ع��ب��دال��وه���ب  فتحي 
ج��م��ي��ل��ة ع���و����س، اأح���م���د م����ل���ك، ���ش��ريي��ن ر����ش����، حممد 

ال�شرنوبي والعديد العديد من جنوم الدرام� العربية.
 ... ال���ذات  ع��ن  البحث   ... ...اخل��ي���ن��ة  ..احل���ب  الع�ئلة 
خمتلفة  ق�ش�س  ليتن�ول  للم�شل�شل.  عري�س  ع��ن��وان 
تبداأ ب�لع�ئلة ومن ثم تت�ش�بك مع حي�ة اخرين ب�أ�شلوب 

م�شّوق وخمتلف ويف ق�لب اجتم�عي مع��شر.
ك�مريا حممد �ش�كر خ�شري دارت بداية الع�م اجل�ري، 
�شهر  خ���لل  ال��ع��م��ل  ع��ر���س  ليتم  م�شتمر  وال��ت�����ش��وي��ر 
رم�����ش���ن امل����ب�����رك، ع��ل��ى ع����دد م���ن امل��ح��ط���ت امل�شرية 

والعربية.

 )كرنُت اأريد جائزة )اأف�سل مطربة(، من موريك�س دور(! حني تنطق بهذه 
ناأخذها  اأال  رزق اهلل، فيجب  كارين  كاتبة وممثلة معروفة بحجم  العبارة 
تعك�س  ال�ساخرة  العبارة  �ساخر!  اإطار  يف  فهمها  يتعني  بل  اجل��د...  ماأخذ 
اللبنانية  الفنانة  بني  التوايل  على  الثاين  للعام  جت��ّددْت  التي  اخلالفات 

كارين رزق اهلل والقّيمني على جائزة )املوريك�س دور(.

اخلميس   4   مايو    2017  م   -   العـدد  12011  
Thursday  4   May   2017  -  Issue No   12011



املنظار الرحمى والليزر.. اأحدث طرق 
عالج اأمرا�س اجلنني داخل الرحم

ق�ل الدكتور اأحمد �شيكوتورى ا�شت�ش�رى الن�ش�ء والتوليد وع�شو جمل�س 
اأهم  اإن  امللكية الربيط�نية فى م�شر،  الكلية  اإدارة جمعية زملء واأع�ش�ء 
امل�شتجدات فيم� يخ�س اأمرا�س الن�ش�ء والتوليد على امل�شتوى الع�ملى هو 
علج اأمرا�س اجلنني داخل الرحم مثل م�شكلت التواأم امللت�شق واالأوعية 
الرحمى  امل��ن��ظ���ر  ب��شتخدام  ي��ك��ون  وذل���ك  للم�شيمة،  املت�ش�بكة  ال��دم��وي��ة 

اجلنينى والليزر.
واأ�ش�ف �شيكوتورى، اأن املو�شوع�ت العلمية التى تخ�س حي�ة املراأة ال�شحية 
واجلنني يجب اأن يكون فيه� تب�دل بني الدول فى اخلربات، واآخر م� تو�شل 
الوق�ية  و�شبل  واالإخ�ش�ب  االإجن���ب  ت�أخر  وع��لج  ت�شخي�س  من  العلم  له 
من االأمرا�س الن�ش�ئية وت�شخي�شه� وطرق العلج املتقدمة من جراح�ت 
دقيقة وميكرو�شكوبية. واأ�ش�ر �شيكوتورى، اإىل اأن احلف�ظ على اخل�شوبة 
املختلفة  الطبية  �شبله  اتب�ع  ويجب  مهم،  اأم��ر  ب����الأورام  امل�ش�ب�ت  للن�ش�ء 
اأجل عدم حرم�ن ال�شيدات من فر�شتهن مع االأمومة ب�شبب املر�س،  من 
وكذلك يجب اأن نح�فظ على جودة احلي�ة لل�شيدات فى �شن م� بعد انقط�ع 
الطمث، الأن �شحة املراأة منذ الوالدة وحتى املراحل املت�أخرة من العمر اأمر 

يجب اأخذه فى االعتب�ر واالهتم�م بكل مراحله.

تلوث الهواء يعمل على تغيري 
فاعلية امل�صادات احليوية

اأن  اإىل  الربيط�نية،  ليت�شر  ج�معة  م��ن  ب���ح��ث��ون  تو�شل  االأوىل،  للمرة 
البكتريي� امل�شببة اللته�ب�ت اجله�ز التنف�شى تت�أثر مب��شرة بتلوث الهواء، 

لتزيد من احتم�الت العدوى وتغيري ف�علية العلج ب�مل�ش�دات احليوية.
و�شدد الب�حثون – فى �شي�ق اأبح�ثهم التى ن�شرت فى جملة "علم االأحي�ء 
الدقيقة البيئية" - على اأن النت�ئج املتو�شل اإليه� تدعم اآث�را مهمة لعلج 
االأمرا�س املعدية، التى من املعروف اأنه� تزداد فى املن�طق التى توجد فيه� 

م�شتوي�ت ع�لية من تلوث الهواء.
فقد بحثت الدرا�شة فى كيفية ت�أثري تلوث الهواء على البكتريي� التى تعي�س 
فى اأج�ش�من�، وحتديدا فى اجله�ز التنف�شى، االأنف واحلنجرة والرئتني.. 
ويعد الكربون االأ�شود العن�شر الرئي�شى لتلوث الهواء والن�جم عن احرتاق 

الوقود االأحفورى مثل الديزل والوقود احليوى والكتلة احليوية.
وتظهر االأبح�ث اأن هذه امللوث�ت تعمل على تغيري الطريقة التى تنمو من 
قيد  على  البق�ء  كيفية  على  توؤثر  التى  املجتمع�ت،  فى  البكتريي�  خلله� 
على  ق���درة  لت�شبح  للإن�ش�ن،  التنف�شى  اجله�ز  بط�نة  ج��دار  على  احلي�ة 

االختب�ء ومه�جمة االأنظمة املن�عية.
وق�لت الطبيبة جوىل موري�شى، اأ�شت�ذ علم امليكروب�ت والوراثة فى ج�معة 
اإليه� تزيد فهمن� لكيفية تلوث  "اإن النت�ئج املتو�شل  لي�شرت الربيط�نية: 
ت�شبب  البكتريي�  اأن  ي��دل على  االإن�����ش���ن، كم�  وت���أث��ريه على �شحة  ال��ه��واء 
العدوى  ان��ت��ق���ل  خم���ط��ر  م��ن  لت�ش�عف  التنف�شى  اجل��ه���ز  ف��ى  ال��ت��ه���ب���ت 

ومك�فحة اآلية عمل امل�ش�دات احليوية .

العرب؟ حليم  هو  • من 
- قي�س بن ع��شم

النحلة؟ عيون  عدد  يبلغ  • كم 
- خم�س عيون

البخاري؟ االإمام  ولد  • متى 
- ع�م 194 للهجرة

االإ�سالم؟ حجة  هو  • من 
- اأبو ح�مد الغزايل

االأحمر؟ البحر  طول  يبلغ  • كم 
- 1400 ميل بحري

االأموي؟ امل�سجد  يوجد  • اأين 
- يف دم�شق

 . الطعم  نف�س  له  لي�س  اأنه  مع   ، الع�دي  ال�شكر  مميزات  نف�س  له  اخل�شب  • �شكر 
ميوعة.  اأكرث  االأبي�س  الزالل  من  حمتواه  ي�شبح  البي�س  يتعفن  • عندم� 

بقوائمه�.  اجلندب  اأنثى  • ت�شمع 
اإىل  احللزون  اأ�شن�ن  ت�شل  اأن  وميكن  الل�ش�ن،  بوا�شطة  جر�شه�  طريق  عن  ال�شجر  اأوراق  احللزون  • ي�أكل 

�شن   25.000
التقيوؤ.  ت�شتطيع  ال  • الفئران 

الكربيتيك ح�م�س  ال�شي�رة  بط�رية  اىل  • ي�ش�ف 
عيون.  له�  لي�س  االأر�س  • دودة 

دائري.  ب�شكل  راأ�شه�  تدير  اأن  البومة  • ت�شتطيع 
ج�شمه�.  يف  ع�شلة   1.300 له�   ) الفرا�شة  يرق�نة   ( • الري�شوع 

الت�شو�س ت�شبب  ال  و  الفراولة  و  التني  من  ت�شتخرج  �شكرية  م�دة  )الزايتول(  • اإن 
للتعفن  م�ش�دة  م�دة  به  الأن  الزمن  به  ط�ل  مهم�  يتعفن  ال  )الع�شل(  • منتج 

22% الطبيعي  الع�شل  يف  امل�ء  ن�شبة  • تبلغ 
له�.  اأ�شرا�س  ال  • االأفعى 

دقيقة.  م�ئة  الوقت  من  الكيلو(  ون�شف  كيلو  )تزن  النع�مة  بي�شة  �شلق  • يتطلب 
ب�لك�مل.  غ�شرويف  للأ�شم�ك  العظمي  • الهيكل 
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القرفة تعزز الذاكرة 
درا�شة  ك�����ش��ف��ت 
حديثة  ع��ل��م��ي��ة 
عليه�  اأ�����ش����رف 
ب������������ح�����������ث�����������ون 
اأن  اأم��ري��ك��ي��ون، 
القرفة  ت���ن����ول 
اإىل  ي������وؤدى  ق���د 
القدرة  حت�شني 

على التعلم.
اأف�شل  من  القرفة  اأن  الب�حثون  اأو�شح  اجلديدة  الدرا�شة  لنت�ئج  ووفًق� 
ال��ت��واب��ل على االإط����لق الأن��ه��� غنية مب�����ش���دات االأك�����ش��دة ال��ت��ي حتمى من 

اأمرا�س املخ.
را�س على  االأمريكيون من ج�معة  العلم�ء  اأجراه�  التي  الدرا�شة  ووجدت 
الفئران اأن القرفة تعزز القدرة على التعلم، وهذا من �ش�أنه اأن يكون واحدا 
الق�بلة للتعلم الآخرين  املن�هج لتحويل االأ�شخ��س غري  اأ�شلم واأ�شهل  من 

ق�درين على التعلم.
م�دة  وه��ى  ال�شوديوم،  بنزوات  اإىل  تتحول  القرفة  اأن  الب�حثون  واأ���ش���ف 
كيمي�ئية ت�شتخدم يف العق�قري املع�جلة لتلف الدم�غ، وهذا بدوره يح�شن 

الذاكرة والتعلم.

تن�شحك اأحدث االأبح�ث الطبية ب�أهمية ا�شتهلك حفنة مب� يع�دل 
يومي�  ال�شوداين  الفول  اجلوز،  ك�لبندق،  امل�شكرات  من  جرام�   20
خلف�س خطر االإ�ش�بة ب�أمرا�س القلب ، ال�شرط�ن والوف�ة املبكرة، 
امل�شبعة  غري  ب�لدهون  برثائه�  املختلفة  ب�أنواعه�  املك�شرات  ومتت�ز 
على  تعمل  التي  االأح���دي��ة  امل�شبعة  غري  وال��ده��ون  للقلب  ال�شحية 
اإىل ذلك،  اإ�ش�فة   ،  )LDL(ال�ش�ر الكولي�شرتول  تقليل م�شتوي�ت 
فهي م�شدر جيد للفيتو�شرتول�س، اأحد املركب�ت اله�مة التي ت�ش�عد 

على خف�س ن�شب الكولي�شرتول يف الدم.
فقد ك�شفت الدرا�شة التي اأجريت بج�معة " نيويورك" والتي عكفت 
والتي  درا���ش��ة،   29 اأك��رث من  اإليه� يف  املتو�شل  النت�ئج  على حتليل 
اأجريت على م� يقرب من 819.000 �شخ�س، اأن تن�ول 20 جرام� 
من املك�شرات يومي� – اأي م� يع�دل حفنة – ميكن اأن يقلل من خطر 

اإ�ش�بة االأ�شخ��س ب�أمرا�س القلب بن�شبة %30 ، ونحو %15 من 
املبكرة،  الوف�ة  %22 من خطر  ب�ل�شرط�ن، و نحو  االإ�ش�بة  خطر 
وت�شري االأبح�ث اإىل اأن اجلوز قد ي�ش�عد يف ال�شيطرة على ال�شهية، 
امل�����ش���ع��دة يف تخفيف  اأو حتى  ال����وزن،  زي����دة  اأن متنع  وال��ت��ي ميكن 
اأج��ري��ت ف��ى ه��ذا ال�شدد جميع  ال��درا���ش��ة التي  ال���وزن. وق��د �شملت 
اأنواع املك�شرات، الإحتوائه� على ن�شبة ع�لية من االألي�ف، الربوتين�ت 
والفيت�مين�ت واملع�دن، مب� يف ذلك حم�س الفوليك وفيت�مني"ه�"، 
وال��ب��وت������ش��ي��وم وامل��غ��ن��ي�����ش��ي��وم، وي��ح��ت��وى اجل����وز ك��م��ي���ت ك��ب��رية من 
ون�ش�رته،  اجللد  ل�شحة  اله�مة   3 واالأوميج�  الدهنية  االأحم��س 
كم� يحتوى على كمي�ت وفرية من م�ش�دات االأك�شدة مق�رنة ب�أنواع 
"اجلمعية  ال�ش�درة عن  الدرا�ش�ت  وفق� الأحدث  االأخ��رى،  املك�شرات 

الكيمي�ئية االأمريكية".

املك�صرات تقيك من ال�صرطان وتعينك على احل�صول على ج�صم ر�صيق

املمثلة �سكارليت جوهان�سون خالل ح�سورها االحتفال مبرور 100 �سنة على تنظيم االأ�سرة يف نيويورك.  )رويرتز(

ك�ن الم ح�ش�ن ثلثة اوالد اكربهم ح�ش�ن وابنة واحدة ا�شمه� هدي وك�ن راأ�شه� �شلب اليقتنع بغري االوالد واالوالد 
فقط فدائم� م� تقول ان الربكة يف الولد ام� البنت فهي للبيت فقط ،عندم� تويف زوجه� ظنت ان اوالده� �شيعنونه� 
االانه� وجدت العك�س فقد قبع الكبري ح�ش�ن خلف زوجته ي�أمتر امره� ويخ�ف غ�شبه� ون�شي غ�شب امه وغ�شب 
ربه ،ام� االأو�شط فك�ن يبحث عن النقود اينم� ك�نت ليكنزه�، هو يدعي الفقر حتي التط�لبه امه مب� تعي�س منه 
واال�شغر ك�ن يحب ان ي�خذ فقط لكنه اليعطي فكيف ان ذهب المه اال تط�لبه بنفقة ..ح�شن� ليبقي بعيدا يف 
املدينة حيث ال ت�شتطيع الو�شول اليه. مل يبقي غري هدي وهي متو�شطة العمر لكن لل�شف مل تدعه� امه� تتعلم 
اال قليل تقراأ وتكتب بدون ان ت�شتكمل تعليمه� لكن ذك�ئه� منت قدراته� الثق�فية ب�لكتب التي جتده� عند اق�ربه� 
فتلتهمه� حتي تعلمت منه� الكثري.. ومع عمره� الب�شيط ك�نت متلك موهبتني حي�كة امللب�س وتربية االرانب. 
ب��داأت تتك�ثر، �شعتهم� يف  نعم االران��ب ك�نت تع�شق ذلك احليوان الوديع فملئت به حظريته� ال�شغرية وعندم� 
غرف البيت الف�رغة ومل� ك�ن اخوته� قد رحلوا خوف� من م�شئولية رع�ية امه� فهي ت�شع يف غرفهم االرانب التي 
امللب�س  ت�شهر علي م�كينة احلي�كة ت�شنع اجمل  االي���م ك�نت  اخواته� ومع  به�  ي�تي  بف�ئدة اكرث مم�  له�  ت�تي 
الن��س من كل مك�ن  اليه�  ي�تي  واك�نه� ت�جرة  ا�شبحت  امل�ل وتعتني ب�شغ�ره� ونظ�فته� حتي  ملن حوله� مق�بل 
لي�شرتون االرانب وتراقب ا�شع�ر ال�شوق وتعرف متي تتوقف عن البيع ومتي تبيع هكذا علمته� االي�م ان لكل �شئ 
�شبب.  يف احد االي�م دخلت هي علي امه� وقد ك�نت تختم �شلته� ف�شمعته� تدعو له� ب�خلري والع�فية وال�شرت 
وان اليريه� اهلل �شرا يف اوالده� وال مينحه� اأوالدا ن�كرين للجميل مثلم� فعل معه� ثم بكت بك�ء ح�را ف�قرتبت 
منه� ابنته� لتقول اهلل �ش�ترن� وال ينق�شن� �شيء فلم� البك�ء فق�لت االم ابكي علي اوالدي ف�ن� اخ�ف ان يعطيهم اهلل 
اوالدا يفعلون بهم م� فعلوه بي اخ�ف من عق�ب اهلل لهم ولكن يكفيني اين مل اق�شر معهم يف �شئ وعندم� االقي 
ربي �ش�كون را�شية عنهم و�ش��ش�حمهم من االن. ع��شت ام ح�ش�ن كثريا يف رع�ية زوج ابنته� الذي عو�شه� حن�ن 
اأوالده� ولو مل متت منذ فرتة لراأت اأوالده� الثلثة يدفعون الثمن مع اأوالدهم هو اق�شي واأغلظ منهم قلوب� وال 

يعرفون رحمة وال �شفقة تركوا اآب�ءهم يت�شولون وهم يعي�شون يف النعيم ..واالأي�م تدور.


