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املراأة تعمل ثماين مرات اأكرث من الرجل

تعمل املراأة اأكرث من الرجل يف بع�س البلدان، فهذا اأمر لي�س نادراً، 
ولكن اأن يكون الفارق كبرياً بحيث تعمل املراأة ثماين مرات اأكرث من 
الرجل فهذا الأمر يبدو غريباً، وهو ما عليه احلال يف تون�س بح�سب 

وزيرة املراأة هناك.
تون�س  امل��راأة يف  اأن  درا�سة عن  التي تتحدث فيها  الأوىل  امل��رة  لي�ست 
امل��راأة يف  اأعلنت عنه وزي��ر  ال��ذي  اأك��رث من الرجل، لكن الرقم  تعمل 

تون�س، نزيهة العبيدي، يبدو كبرياً للغاية.
تعمل ثماين مرات  التون�سية  امل��راأة  اأن  العبيدي  الوزيرة  ذك��رت  فقد 
وذل��ك خالل  امل���راأة،  وزارة  اأجنزتها  درا�سة  الرجل، بح�سب  اأك��رث من 
ال���ن���واب، ح��ي��ث جت���ري م��ن��اق�����س��ات خا�سة  ال��ع��ام��ة مبجل�س  اجل��ل�����س��ة 

مب�سروع القانون الأ�سا�سي املتعلق بالق�ساء على العنف �سد املراأة. 
وكان تقرير لالأمم املتحدة قد اأكد يف عام 2016 اأن املراأة يف تون�س 
7.2 �ساعة يومياً،  تعمل اأكرث من الرجل: حيث تعمل املراأة مبعدل 

اأما الرجل فيعمل 5.9 �ساعة يف اليوم. 

اأي�سنج" يزيد التهابات الأمعاء "الكيك 
اأك�سيد  اآث���ار م��ادة ث��اين  ح���ّذرت نتائج درا���س��ة �سوي�سرية ج��دي��دة م��ن 
وبع�س  الكيك  زي��ن��ة  اجل��اه��زة  احل��ل��وي��ات  يف  امل�ستخدمة  التيتانيوم 

منتجات التجميل والأدوية لأنها قد تزيد التهابات الأمعاء. 
تبيي�س  كيميائياً يف معجون  امل��ادة اخلاملة  ه��ذه  ا�ستخدام  ب��داأ  وق��د 

الأ�سنان، وكاإ�سافات لأطعمة م�سّنعة.
اأطعمة  اأك��ل  ي��وؤدي  زي��ورخ  جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
مري�س  حالة  تدهور  اإىل  التيتانيوم  اأك�سيد  ثاين  م��ادة  على  حتتوي 
التهاب الأمعاء، وميكن اأن ت�سل هذه املادة اإىل اجلهاز اله�سمي عن 

طريق معجون الأ�سنان اأو م�ستح�سرات التجميل.
ووجد الباحثون اأن اجل�سم ميت�س هذه املادة وتوؤثر �سلباً على بكرتيا 
ب�سكل  اله�سم  التهابات  يزيد  اجل�سم  يف  تراكمها  اأن  كما  الأم��ع��اء، 
"كيك  م�سمى  حت��ت  احللويات  تزيني  يف  امل���ادة  ه��ذه  وت�ستخدم  ع��ام. 

اأي�سينج".
اإجراء  اإىل  نتائجها  ودع��ت  "جت"،  جملة  يف  الدرا�سة  نتائج  وُن�سرت 
مزيج من الأبحاث عن اآثار ا�ستخدام مادة ثاين اأك�سيد التيتانيوم يف 

ال�سناعات الغذائية.

خنزير يت�سبب يف ثالث حوادث 
بالقرب من  �سيارات  ح��وادث  بري مبفرده يف ثالث  ت�سبب خنزير 
خاللها  اأ�سيب  الأملانية،  راينالند-بفالت�س  بولية  اإن�سهامي  بلدة 

اأربعة اأ�سخا�س من بينهم �سخ�سان اأ�سيبا اإ�سابات بالغة.
وذكرت ال�سرطة اأن �سيارة كانت قد �سدمت اخلنزير يف البداية على 
به  ا�سطدمت  بقليل  ذلك  وبعد  املا�سي،  ال�سبت  ليلة  �سريع  طريق 

�سيارة اأخرى ، وحلقت بها تلفيات من اجلانب اإثر ذلك.
وبعد مرور وقت ق�سري من هذه احلادثة، وقع احلادث الأ�سواأ بني 
احلوادث الثالثة، اإذ مل ير �سائق �سيارة 22 عاماً جثة اخلنزير اإل 
ما  اليمني،  اإىل  القيادة  بعجلة  النعطاف  فحاول  للغاية،  متاأخرا 
اأ�سفر عن خروجه عن طريق ال�سري وهبط اإىل منحدر انقلبت فيه 

ال�سيارة.
له يف مقعد  و�سيدة مرافقة  ال�سيارة  �سائق  اإ�سابة  وت�سبب ذلك يف 
فى  الراكبني  ال�سخ�سني  ولكن  طفيفة،  بجروح  الأم��ام��ي  الراكب 
اخللف اأ�سيبا بجروح خطرية تهدد حياتهما ومت نقلهما على اإثرها 

اإىل امل�ست�سفى.
65" الذي وقعت عليه  "اإيه  ال�سريع  الطريق  �سد  الأم��ر  وا�ستلزم 
ال�ساعة  حتى  والتنظيف  الإن��ق��اذ  عمليات  اأث��ن��اء  الثالثة  احل���وادث 
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باطن القمر غني باملاء
هو  ب��ل  يعتقد  ك��ان  كما  ق��اح��اًل  ُج��رم��اً  لي�س  القمر  اأن  درا���س��ة حديثة  ك�سفت 

يحتوي يف اأعماقه على كميات كبرية من املاء.
وقال �سواي يل الباحث يف جامعة براون الأمريكية واأحد معدي الدرا�سة 
اأعماق  املاء يف  لوكالة فران�س بر�س »لقد عرثنا على موؤ�سرات على وجود 

القمر با�ستخدام املعطيات التي جمعتها الأقمار ال�سطناعية«.
وكان العلماء يظنون لوقت طويل اأن القمر جرم قاحل متاما، لكن وجود 

املاء فيه اليوم اأ�سبح مثبتا.
باحثون على جزيئات ماء يف حمم متجمدة جلبها  يف العام 2008، عرث 

رواد ف�ساء يف مهمات اأبولو الأمريكية من �سطح القمر اإىل الأر�س.
ا�ستثنائي يف مناطق  ب�سكل  امل��اء موجودا  ك��ان  اإن  ما  يكن معروفا  لكن مل 
جامعة  يف  الباحث  ميليكن  لرالف  وفقا  فيه،  موزعا  اأم  القمر  من  معينة 

براون اأي�سا وامل�سارك يف الدرا�سة.
اإل اأن هذه الدرا�سة اجلديدة املن�سورة يف جملة نيت�سر جيو�ساين�س وامل�ستندة 
الربكانية  الروا�سب  اأن  اأظهرت  ال�سناعية  الأقمار  جمعتها  معطيات  اإىل 

حتتوي على كميات عالية من املاء م�سدرها باطن القمر.
وقال رالف ميليكن الروا�سب الغنية باملاء منت�سرة على �سطح القمر، الأمر 
الذي يثبت اأن العينات التي جلبتها مهمات اأبولو اإىل الأر�س مل تكن فريدة 
من نوعها. وبح�سب الفر�سية الأكرث �سيوعا، ت�سّكل القمر ب�سبب ارتطام 
كوكب بحجم كوكب املريخ بالأر�س فان�سطرت كتلة �سخرية كبرية و�سارت 
فيما بعد هذا اجلرم الوحيد الذي يدور حول الأر���س، وذلك ُبعيد ن�سوء 

املجموعة ال�سم�سية قبل اأربعة مليارات و500 مليون �سنة.
الهيدروجني،  بقاء  كيفية  ح��ول  ���س��وؤال  اأم��ام  الباب  الكت�ساف  ه��ذا  ويفتح 

الالزم لت�سكل املاء، يف ظل درجات احلرارة الرهيبة التي �سببها الرتطام.
املاء يف باطن القمر قد يكون كبرًيا جداً،  وبح�سب الدرا�سة، فاإن خمزون 

ومن املمكن اأي�ساً اأن ُي�ستخرج وي�ستفاد منه.

نفوق اأكرب خروف 
بحر يف العامل 

اأك��رب خ��روف بحر معروف  �سنوتي  نفق 
لالأحياء  مبعر�س  ح��ادث  يف  ال��ع��امل،  يف 
امل��ائ��ي��ة يف ف��ل��وري��دا ب��ع��د اأي����ام م��ن عيد 

ميالده 69.
ن��اف��ق��اً يف متحف  ���س��ن��وت��ي  وُع�����رث ع��ل��ى 

بريدنتون يف جنوب فلوريدا . 
وقال املتحف اإن املوؤ�سرات الأولية ت�سري 
منطقة  يف  ي�سبح  ك���ان  ���س��ن��وت��ي  اأن  اإىل 
مغلقة طبيعياً حتت املاء بها اأنابيب مياه 
ال��ب��ح��ر ومل  خ���روف  ل��ع��ر���س  خم�س�سة 

ي�ستطع اخلروج من هذه املنطقة.
البحر  ث��الث��ة م���ن خ���رف���ان  ي�����س��ب  ومل 
تاأهيلهم  ي��ت��م  ال��ع��ر���س  يف  م���وج���ودي���ن 
املتحف  وق��ال  ب��اأذى.  الربية  اإىل  للعودة 
و�سيتم  كامل  حتقيق  بعمل  �سيقوم  اإن��ه 

ت�سريح اجليفة.
املائية  لالأحياء  معر�س  يف  �سنوتي  ول��د 
مبيامي يف 21 يوليو 1948 وُنقل اإىل 
 .1949 بريدنتون يف �ساحية تامبا يف 
اأك���رث م��ن مليون زائر  اإن  ال��ب��ي��ان  وق���ال 

زارو �سنوتي. 
وقال م�سوؤولو املتحف اإن حوايل 5000 
�سخ�س ح�سروا حفل عيد ميالد �سنوتي 

يوم اأول من اأم�س ال�سبت.

العالنات.. �ساعدي اأولدك على فهم 
طريقة عملها، وحمايتهم من ا�ستغاللها �ص 23

حظر التدخني يف 
الأماكن العامة بالفلبني

دخ�����ل ق������رار ب��ح��ظ��ر ال���ت���دخ���ني يف 
التنفيذ يف  ح��ي��ز  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن 
الفلبني، ودعت احلكومة اجلمهور 
بالإجراء  ل��الل��ت��زام  ال��ت��ع��اون  اإىل 
ال�سحة  ح��م��اي��ة  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
با�سم  امل���ت���ح���دث  وق������ال  ال����ع����ام����ة. 
تطبيق  اإن  اأب��ي��ال  اإرن�ستو  الرئا�سة 
احلظر يعد حتقيقا حللم الرئي�س 
دوت��ريت��ي مب�ستقبل خال  رودري��غ��و 
اأن حظر  اأبيال  من التبغ . واأ�ساف 
تعطي  نقطة حت��ول  ه��ذا  التدخني 
ف��ي��ه��ا احل���ك���وم���ة الأول����وي����ة للحق 
وتابع  ال��ع��ام��ة.  ال�سحة  حماية  يف 
تعاوننا  دع��ون��ا نقدم  ق��ائ��اًل:  اأب��ي��ال 
للموؤ�س�سات  ودع��م��ن��ا  م��ع��اً،  ال��ك��ام��ل 
الأماكن  يف  التدخني  م��ن  اخلالية 
دوتريتي  وواف��ق   . واملغلقة  العامة 
ع��ل��ى ق����رار احل��ظ��ر يف م��اي��و الذي 
الأماكن  جميع  يف  التدخني  حظر 
كانت  �����س����واء  ال����ب����الد  يف  ال���ع���ام���ة 
القرار  وي�سمل  اأو مفتوحة.  مغلقة 
ومناطق  ال���ري���ا����س���ي���ة  امل�����الع�����ب 
واملدار�س  امل�ساة  واأر�سفة  الرتي�س 
واملكاتب  وامل�ساعد  العمل  واأم��اك��ن 
من  وغ��ريه��ا  وامل��ط��اع��م  احلكومية 
القرار  وي�سكل  التجارية.  املن�ساآت 
اأي�سا املوا�سالت العامة والطائرات 
و�سيارات  واحل����اف����الت  وال�����س��ف��ن 
وال�سيارات  وال���ق���ط���ارات  الأج������رة 
الأخرى  واملركبات  بثالثة عجالت 
امل�����س��اب��ه��ة. وي�����س��م��ح ه����ذا ال���ق���رار، 
تنظيم  قانون  ينفذ ب�سرامة  الذي 
باإن�ساء   ،2003 عام  ال�سادر  التبغ 
مناطق خم�س�سة للتدخني، ولكنه 
على  �سارمة  معايري  اأي�ساً  يفر�س 

هذه املواقع.

جرم �سماوي كبري يقرتب 
من كوكب الأر�ض

ح���ذر ال��ع��ل��م��اء ال���رو����س ام�����س من 
م�����رور ج����رم ����س���م���اوي ك��ب��ري على 
مل�سافة  الأر����س  كوكب  م��ن  مقربة 

كيلومرت. مليون   10.3
ال�سماوي  اجل������رم  ح���ج���م  وي���ب���ل���غ 
وب�سرعة  م�������رتا    445 ب���ق���ط���ر 
طريان تتجاوز 42 األف كيلومرت 

يف ال�ساعة.
خطورة  اىل  ال���ب���اح���ث���ون  واأ������س�����ار 
اآخر  اجل��رم على كوكبنا فيما كان 
اق��رتاب ملثل هذا اجل��رم ال�سماوي 
من كوكب الأر�س كان يف اأغ�سط�س 

عام 2001.

ب�سبب  الأ�سفر  اللون  اىل  والعينني  اجللد  ل��ون  1:تغري 
ارتفاع ن�سبة البيلريوبني يف جمرى الدم

الداكن  ال��ل��ون  اإىل  ال��ب��ول  ل��ون  ف��ى  ملحوظ  تغري   :2
الناجت عن تراكم البيلريوبني يف الدم، ويتم ت�سفيته عن 

طرق الكلى واإزالتها يف البول
مع انتفاخ يف البطن الرباز  لون  تغري   :3

عام �سعف   :4
اأ�سباب ال�سفراء عند حديثي الولدة

الأطفال  على  ال�����س��ف��راء  م��ر���س  ع��الم��ات  تظهر  ق��د   :1
ب�سبب لنب الأم.

ب�سبب عدوى فريو�سية اأثناء الولدة.  :2
اأثناء  ي��ح��دث  اأن  "ميكن  للطفل  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��زي��ف   :3

الولدة".
بكتريية. اأو  فريو�سية  اأمرا�س  ب�سبب   :4
5:نتيجة نق�س اإنزمي معني عند الطفل.

فى كبد الطفل. مل�ساكل  نتيجة   :6
غري طبيعية. للطفل  احلمراء  الدم  خاليا  يف  خلل   :7

الختبارات والفحو�سات: 
جدير بالذكر اأن الوليد يحتاج اإىل عالج يف حالة ارتفاع 
ن�سبة البيلريوبني ب�سورة كبرية اأو ان ن�سبته تزداد ب�سكل 
�سريع يف فرتة ق�سرية. والطفل املري�س بالريقان يحتاج 
اإىل املحافظة على و�سع ج�سمه يف �سورة رطبة واأل يعاين 

من اجلفاف وذلك عن طريق ر�ساعة جيدة منا�سبة. 
على  ت�ساعد  يومياً  م��رة   12 نحو  الطفل  ر�ساعة  كذلك 
ت�سجيع حركة الأمعاء جيداً مما ي�ساعد يف التخل�س من 

البيلريوبني يف الرباز. 
اأي ر�سعات  الطفل  اإعطاء  الطبيب قبل  �سوؤال  املهم  ومن 
مغادرة  قبل  عالج  اإىل  يحتاجون  الر�سع  بع�س  اإ�سافية. 

امل�ست�سفى واآخرون يحتاجون اإىل العودة اإىل امل�ست�سفى بعد 
امل�ست�سفى  اأي��ام من ولدتهم وع��ادة ما ي�ستغرق العالج يف 

من يوم اإىل يومني. 
ويف بع�س الأحيان ت�ستخدم اأ�سواء زرقاء خا�سة يف عالج 
البيلريوبني  من  عالية  ن�سب  من  يعانون  الذين  الر�سع 
اجللد  البيلريوبني يف  تك�سري  على  الأ���س��واء  وتعمل هذه 
يف  الوليد  يو�سع  هنا  و  ال�سوئية  املعاجلة  با�سم  وتعرف 
���س��وء �سناعي معالج  ث��اب��ت احل����رارة وحت��ت  داف���ئ  �سرير 

ويرتدي الر�سيع فقط حفا�سات وواقي للعني. 
كلما  الر�ساعة  بتحفيز  المريكية  الك��ادمي��ي��ة  وتن�سح 
خطوط  لرتكيب  الر�سيع  مايحتاج  ون����ادراً  ه���ذا،  اأم��ك��ن 
البيلريوبني  ن�سبة  كانت  واإذا  حماليل.  لرتكيب  وريدية 
اأن معدلتها ل تزيد ب�سرعه غري متوقعه  اأو  غري عالية 
اأن تتم املعاجلة ال�سوئية يف املنزل با�ستخدام  فاإنه ميكن 
غطاء ليفي يحتوي على اأ�سواء �سغرية جداً كذلك ميكن 

ا�ستخدام �سرير بفرا�س م�سع لمع يخرج منه.
 ويجب و�سع العالج ال�سوئي على جلد الطفل واإر�ساعه 
كل �ساعتني اإىل ثالث �ساعات )من 10-12 مرة يومياً(. 
اأن يتعر�س  ُيف�سل  اإىل عر�س طبي  التي حتتاج  الأوق��ات 
كل املواليد يف اأول خم�س اأيام اإىل فح�س طبي جتنباً لهذا 

املر�س. 
ك��ذل��ك ف����اإن ال��ر���س��ع ال��ذي��ن ق�����س��وا اأق����ل م��ن 24 �ساعة 
�ساعه.   72 �سن  عند  طبياً  يعر�سوا  اأن  يجب  امل�سفى  يف 
و48  �ساعة   24 مابني  امل�سفى  ق�سوا يف  الذين  والر�سع 
اأما  �ساعة   96 �سن  عند  طبياً  يعر�سوا  اأن  يجب  �ساعة 
امل�سفى  يف  �ساعة  و72  �ساعة   48 م��اب��ني  ق�سوا  ال��ذي��ن 

يجب اأن يعر�سوا طبياً عند �سن 120 �ساعة. 
وتعترب ال�سفراء-الريقان- حالة طارئة اإذا كانت م�ساحبة 

ا�سبحت  اأو  الوليد فاتر  ا�سبح  اأو  لرتفاع درجة احل��رارة 
اإذا حدثت يف الفئة الأكرث  تغذيته �سيئة وت�سبح خطرية 

عر�ساَ لالأمرا�س.
الوقاية من ال�سفرا اأو الريقان 

مي��ك��ن جت��ن��ب اح��ت��م��ال��ي��ة ح����دوث ال�����س��ف��راء-ال��ريق��ان-
ال�سديدة عن طريق اإر�ساع املولود من 8-12 مرة يومياً 
يف اأول الأيام من الولدة. كذلك من ال�سروري فح�س دم 
اأثناء احلمل والتاأكد من خلوه من الأج�سام امل�سادة  الأم 
ومعرفة ف�سيلته ومعرفة ف�سيلة اجلنني عن طريق الدم 
يف احلبل ال�سري ومتابعتهما. ومتابعة املولود بحر�س يف 
اأيام تقيه من امل�ساكل وذلك عن طريق قيا�س  اأول خم�س 
والفح�س  املتابعة  زي����ارات  وج��دول��ة  البيلريوبني  ن�سبة 

للمواليد يف اأول ا�سبوع من الولدة. 
وهناك نوعني من الريقان من املمكن اأن حتدث يف املواليد 
الذين يتلقون ر�ساعة طبيعية والنوعني غالباً ما يكونوا 

غري �سارين باملرة:
هوؤلء  يف  م��اُت��رى  ع��ادة  الطبيعية  الر�ساعة  ي��رق��ان   1-  
اأول  يف  حتدث  ما  وغالباَ  طبيعية  ر�ساعة  يتلقون  الذين 
اأ�سبوع بعد الولدة و يكون �سببها نق�س لنب الر�ساعة اأو 

اأن الر�ساعة نف�سها غري جيدة.
اأن تظهر يف الر�سع  ال��وارد   -2 يرقان حليب الثدي من 
الأ�سحاء الذين يتلقون ر�ساعة طبيعية بعد اليوم ال�سابع 
اأو  م��ن ال����ولدة وق��د تبلغ قمتها خ��الل الأ���س��ب��وع ال��ث��اين 
الثالث لكنها ت�ستمر بن�سب منخف�سة ل�سهر اأو يزيد …

املواد  تاأثري  كيفية  عن  ناجتة  امل�سكلة  اأ�سباب  تكون  وق��د 
يف  البيلريوبني  تك�سري  على  ال��ث��دي  حليب  يف  امل��وج��ودة 
الكبد .. لذلك فاإن يرقان حليب الثدي خمتلف متاماَ عن 

يرقان الر�ساعة الطبيعية.

التمارين املتو�سطة تبعد الولدة 
القي�سرية و�سكري احلمل

اإن  ق��ال��ت نتائج درا���س��ة ج��دي��دة 
متارين  ممار�سة  على  املواظبة 
احلمل  اأثناء  الكثافة  متو�سطة 
ت��ق��ل��ل اح���ت���م���الت ال��ل��ج��وء اإىل 
 10 ب��ن�����س��ب��ة  ق��ي�����س��ري��ة  ولدة 
باملائة، وتقي من �سكري احلمل.  
التي  ال��درا���س��ة  بيانات  واأ���س��ارت 
ماري  كوين  جامعة  يف  اأج��ري��ت 
ن�سف  م��ن  اأك���رث  اأن  اإىل  بلندن 
احل��وام��ل ح���ول ال��ع��امل تعانني 

من زيادة الوزن اأو البدانة!
نظام  اتباع  اأن  الباحثون  ووج��د 
وممار�سة  م�����ت�����وازن،  غ����ذائ����ي 
والن�ساط  الأي����روب����ك  مت���اري���ن 
الكثافة  م���ت���و����س���ط  ال�����ب�����دين 
الزيادة غري  م�سكلة  حتمي من 

املرغوبة يف الوزن اأثناء احلمل، 
اللجوء  اح��ت��م��الت  م��ن  وت��ق��ل��ل 
اإىل عملية قي�سرية بن�سبة 10 
الدرا�سة  نتائج  وك�سف  ب��امل��ائ��ة. 
متو�سطة  ال��ت��م��اري��ن  اأن  اأي�����س��اً 
الإ�سابة  خ��ط��ر  ت��ق��ل��ل  ال��ك��ث��اف��ة 
ب�����س��ك��ري احل���م���ل ب��ن�����س��ب��ة 24 
ب��امل��ائ��ة. وي����وؤدي ���س��ك��ري احلمل 
اإىل م�ساعفات اأهمها زيادة وزن 
عملية  يف  و���س��ع��وب��ات  اجل���ن���ني، 

الولدة.
باأنها  ال���درا����س���ة  ه����ذه  ومت���ت���از 
ال�سحية لأكرث  البيانات  �سملت 
 36 يف  ح���ام���ل  األ������ف   12 م����ن 
دول�����ة، وق���د ُن�����س��رت ال��ن��ت��ائ��ج يف 

جملة "بي اإم جي" الطبية.

الوالدة  حديثي  بني  املنت�شرة  االأمرا�ض  من  واح��د  ال�شفراء  مر�ض 
وه��ى ع��ب��ارة ع��ن ح���دوث ا���ش��ف��رار يف اجل��ل��د وداخ���ل ال��ع��ني نتيجة 

موقع  ذك����ره  م��ا  وح�����ش��ب  ال��ب��ي��ل��روب��ني  ن�شبة  زي����ادة 
ال�شفراء  مر�ض  فاإن   ،cincinnatichildrens
التي  ال�شفراوية  والقنوات  الكبد  فى  نادر  مر�ض 

حتدث عند الر�شع تظهر اأعرا�شه اأو تتطور من 
2 اإىل 8 اأ�شابيع، حيث تنتج اخلاليا 

داخل الكبد �شائل اأ�شفر 
ه�شم  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 
ال���ده���ون ك��م��ا اأن��ه��ا 
من  النفايات  حتمل 

الكبد اإىل االأمعاء.
ال�شفراء  مر�ض  اأعرا�ض  ومن 

عند حديثي الوالدة

اأعرا�ض واأ�سباب مر�ض 
ال�سفراء عند حديثي الولدة
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�ش�ؤون حملية

خالل تفقده برنامج "�شيف ثقايف" مبركز وزارة الثقافة بعجمان

نهيان بن مبارك اآل نهيان ي�سيد بامل�ستوى الراقي الذي قدمه الربنامج الوطني "�سيف ثقايف"

يف 3 مدن اأمريكية

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تنظم حملة ترويجية لإمارة اأبوظبي 

يف مبادرة جديدة

اإعادة اإطالق خدمة ال�سيارات املتنقلة لإنهاء معامالت بلدية العني لأ�سحاب الهمم وكبار ال�سن
ع�شرون دقيقة فقط للو�شول اإىل طالب اخلدمة منذ تلقي املكاملة

•• عجمان - الفجر

اآل نهيان وزير  اأ�ساد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك   
الثقافة وتنمية املعرفة بامل�ستوى الراقي الذي قدمه 
الربنامج الوطني "�سيف ثقايف" الذي تنظمه وزارة 
الثقافية  م��راك��زه��ا  ب��ك��اف��ة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 
املنت�سرة يف ربوع الدولة، موؤكدا اأن الربنامج جنح يف 
تقدمي مفهوم جديد لربامج الإجازة ال�سيفية التي 
باأن�سطة  الطلبة  ف��راغ  اأوق���ات  �سغل  على  تركز  كانت 
الثقافية  ال��ربام��ج  م��ن  ح��زم��ة  ت��ق��دمي  اإىل  متنوعة 
وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ال��ف��ر���س��ة اأم����ام امل�����س��ارك��ني فيه 
ميولهم  عن  والتعبري  الإب��داع��ي��ة  طاقاتهم  لتفجري 
مدرو�سة  تربوية  برامج  خ��الل  من  والأدب��ي��ة  الفنية 
تعتمد منهجا علميا يف اكت�ساف املبدعني يف جمالت 
امل�سرح واملو�سيقى والأدب والفنون الت�سكيلية، مو�سحاً 
امل��ن��اط��ق البعيدة  اأن الإق���ب���ال م��ن الأط���ف���ال وط���الب 
حري�سة  الثقافة  وزارة  اأن  ي��وؤك��د  الهمم  واأ���س��ح��اب 
الدولة  مواطني  كافة  اإىل  برباجمها  الو�سول  على 

واملقيمني على اأر�سها مهما بعدت اأماكن �سكنهم.
جاء ذلك خالل تفقد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
مبركز  ثقايف"  "�سيف  الوطني  الربنامج  لفعاليات 
ما  على  الواقع  اأر���س  على  لالطالع  الثقايف  عجمان 
املدار�س  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  ثقايف"  "�سيف  ي��ق��دم��ه 
وكيل  ال�سابري  عفراء  �سعادة  بح�سور  واجل��ام��ع��ات، 
القيادات  م��ن  وع���دد  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان، ح��ي��ث ا�ستمع 
معاليه اإىل �سرح من امل�سرفني على الربامج التدريبية 
والطالب امل�ساركني، كما حر�س عدد من اأولياء الأمور 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  لقاء  على 
لأبنائهم.    الوطني  ال��ربن��ام��ج  يقدمه  مب��ا  م�سيدين 
اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك  واأك��د معايل 
الثقافة وتنمية املعرفة اأن ما �سهدته املراكز الثقافية 

املعرفة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ع��رف��ي��ة 
خالل الأ�سابيع الثالثة املا�سية من الور�س الرئي�سية 
والرحالت والربامج املعرفية والوطنية والتطوعية، 
والإقبال الكبري للم�ساركة يف الدورات وور�س امل�سرح 
والق�سة  ال�سعر  يف  الإب��داع��ي��ة  وال��ك��ت��اب��ة  واملو�سيقى 
اإىل الفنون الب�سرية والتي ي�سمها  اإ�سافة  والرواية 
الربنامج الوطني "�سيف ثقايف"، يعد دليال وا�سحا 
على ثقة اأولياء الأمور وطالب املدار�س فيما تقدمه 
الوزارة من برامج ومبادرات هادفة ومميزة، تعمل على 
ا�ستثمار قدرات ومواهب واإمكانات الطلبة وتطويرها 
يف  حقيقية  مواهب  الإم��ارات��ي  للمجتمع  تقدم  حتى 
عاليا  الإم���ارات  ا�سم  رف��ع  ت�ستطيع  املجالت  خمتلف 
املواهب  اكت�ساف  اأن  مو�سحا  ودوليا،  وعربيا  حمليا 
ورعايتها وتطوير املجتمع ثقافيا ومعرفيا يقع �سمن 
الأه�����داف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���ل���وزارة، ك��م��ا اأن��ه��ا تعترب 
اإعالء قيم املعرفة والثقافة يف  ر�سالتها الرئي�سية يف 
املجتمع الإماراتي. وقال معاليه اإننا يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، اإمنا نعتز ونفتخر، بالروؤية احلكيمة، 
لقادة هذا الوطن العزيز، واهتمامهم جميعا، مبكانة 

ال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة ورع���اي���ة امل���واه���ب ال�����س��اب��ة ودعم 
قدراتهم اخلالقة، مثمنا غاليا اجلهود املخل�سة من 
�ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
واأخ��ي��ه �ساحب  ورع����اه،  ال���دول���ة، حفظه اهلل  رئ��ي�����س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
واأخيه  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء،  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة، 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  �ساحب 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م 
الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم������ارات،  لدعمهم الكبري 
وجهودهم املباركة، يف �سبيل حتقيق التنمية الثقافية 
واأو�سح  ال��دول��ة.    رب��وع  كافة  الناجحة يف  واملعرفية 
مبا  ثقايف"  �سيف  الوطني"  ال��ربن��ام��ج  اأن  معاليه 
الفنون  واأ�سماء كبرية يف جم��الت  ك��وادر  ي�سمه من 
ر�سالة معرفية حقيقية من  تقدمي  ا�ستطاع  والآداب 
اأجل تاأهيل الأكرث اإبداعا وموهبة يف املجالت الأربعة 
التي ر�سدتها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة هذا العام، 
ور�س  من  يحتويه  مبا  الربنامج  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
وفنانني  واأدب��اء  ي�سمه من مبدعني  وما  متخ�س�سة 

جمال  يدع  ل  مبا  ا�ستطاع  ومو�سيقيني  وم�سرحيني 
والهوايات  الإب����داع  ج��وان��ب  اإىل  ال��و���س��ول  يف  لل�سك 
الفنية والأدبية لدى الطالب وا�ستثمارها ب�سكل علمي 
ممنهج، فتحولت الهواية لدى الطالب امل�ساركني اإىل 
املوهوب  ال��ط��ال��ب  وي�ستطيع  حقيقي  اإب���داع���ي  ع��م��ل 
وتطويرها،  مواهبه  ل�ستثمار  طريقه  على  التعرف 
تبداأ  ال�سغرية  العمرية  امل��راح��ل  ه��ذه  اأن��ه يف  م��وؤك��دا 
ظهور مالمح الإبداع لدى الطلبة وهو ما دعا الوزارة 
اإىل اجتذاب عدد كبري من اخلرباء واملبدعني مل�ساعدة 

الطلبة على تطوير اإمكاناتهم باأ�سلوب منظم.
واأ�سار معاليه اإىل اأن غايتنا من هذا الربنامج الوطني 
لوزارة  التابعة  واملعرفية  الثقافية  املراكز  تتحول  اأن 
اإ�سعاع  مراكز  اإىل  الدولة  رب��وع  يف  واملنت�سرة  الثقافة 
بارزا  دورا  تلعب  واأن  بها،  املحيطة  املحلية  البيئة  يف 
واأن  للكلمة،  احل��ريف  باملعنى  معريف  جمتمع  خلق  يف 
تتحول املراكز اإىل خلية نحل �سواء على خ�سبة امل�سرح 
اأو يف املكتبات اأو الفنون الب�سرية، اأو الفنون املو�سيقية 
اإمكاناتها وجهودها خلف  كافة  ال��وزارة  ولذا ح�سدت 
هذا  الأوىل  للمرة  تنظيمه  يتم  ال��ذي  الربنامج  ه��ذا 
العام، منبها معاليه اإىل اأن الرتكيز على جوانب تنمية 
عمل  اأ�س�س  اأه��م  اأح��د  ه��و  والفنية  الثقافية  امل��واه��ب 
املجتمع  اأ�سا�س  املعرفة" هي  "تنمية  باعتبار  ال��وزارة 
املعرفة ون�سر وتطبيق  اإنتاج  الذي يكون فيه  املعريف، 
ودعم  الوطنية  ال��رثوة  لتنمية  مهما  اأ�سا�سا  املعارف، 
يف  التقدم  لتحقيق  اأ�سا�سية  واأداة  ال�ساملة،  النه�سة 
كافة جمالت الن�ساط الإن�ساين، بالإ�سافة اإىل تعميق 
الكفاءة والفاعلية يف �سلوك الفرد يف خمتلف مراحل 
حياته، موؤكدا اأن تنمية املعرفة بهذا املعنى اإمنا تدور 
ثقايف  �سيف  فخطوة  ول��ذا  واملجتمع،  الإن�سان  ح��ول 
العمرية  الفئات  للبداية مع  للوزارة  الفر�سة  اأتاحت 
الإب����داع  ع��ل��ى  ق��درات��ه��ا  وتنمية  لتاأ�سي�س  ال�����س��غ��رية 

والإ�سهام يف نه�سة الوطن.

•• اأبوظبي - الفجر

 توجه وفد من هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة خالل 
تد�سني  ب��ه��دف  اأمريكية  م��دن   3 اإىل  اجل���اري  ال�سهر 
املزيد  لت�سجيع  وذلك  عربها،  متنقلة  ترويجية  حملة 
من الزوار الأمريكيني لكت�ساف اإمارة اأبوظبي كوجهة 
الرتويجية  الرحلة  برنامج  و�سمل  ف��ري��دة.   �سياحية 
زيارة مدينة نيويورك و�سيكاغو ولو�س اأجنلو�س، حيث 
قابل الوفد ممثلني عن اأبرز وكالء ال�سفر وال�سخ�سيات 
���س��ف��ر رائ�����دة يف الوليات  ���س��رك��ات  امل����وؤث����رة م���ن ع����دة 
وبي  ترافل،  اإك�سربي�س  واأمريكان  األتور،  مثل  املتحدة 
ت��راف��ل، و�سيجنت�سر،  واأوم��ي��غ��ا وورل���د  ت��راف��ل،  �سي دي 
وف��ريت�����س��و���س��و. وت��ع��ت��رب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م���ن اأب���رز 
ا�ست�سافت  التي  لأبوظبي  بالن�سبة  ال�سياحية  الأ�سواق 
67 األف نزيل فندقي اأمريكي خالل الأ�سهر اخلم�سة 
الأوىل من العام اجلاري، ما يجعلها يف الوقت الراهن 
الإم���ارة.   ل�سياح  م�سدرة  خارجية  �سوق  اأك��رب  خام�س 
 136،657 و���س��ول   2016 ع��ام  يف  الهيئة  و�سجلت 
يف  ليلًة   592،235 ق�سوا  اأم��ري��ك��ي��اً  فندقياً  ن��زي��اًل 

مدينة اأبوظبي ومنطقتي العني والظفرة.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال م��ب��ارك ال��ن��ع��ي��م��ي، م��دي��ر اإدارة 
الرتويج واملكاتب اخلارجية يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
والثقافة: تعترب ال�سوق الأمريكية واحدًة من اأولوياتنا 
�سنوي  منو  فر�س  من  جتتذب  ملا  الهيئة  يف  الرئي�سية 
الوا�سعة  الت�سويقية  حمالتنا  وت�سهم  وم�ستمر.  ثابت 
لالإمارة  ال���رتوي���ج  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف 
كوجهة  اأبوظبي  تقدمي  يف  ن��ي��وي��ورك،  يف  مكتبنا  ع��رب 
تنوع  م���ن  وال��ت��ع��ري��ف مب���ا حتت�سنه  ع��امل��ي��ة  ���س��ي��اح��ي��ة 

النعيمي:  ثقايف غني ومعامل �سياحية مميزة. واأ�ساف 
عالقاتنا  وتوطيد  تطوير  اإىل  ا�سرتاتيجيتنا  تهدف 
الأمريكي  ال�سفر  ق��ط��اع  يف  الرئي�سيني  ال�����س��رك��اء  م��ع 
واملوؤ�س�سات التي تتخذ من الوليات املتحدة مقراً لها، 
القادمني  زوارن��ا  اأع��داد  زي��ادة  للحفاظ على  منا  �سعياً 
هذه  لت�سجيع  اأي�ساً  وباملقابل  املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ن 
اخلا�سة  الأع��م��ال  فعاليات  ا�ست�سافة  على  املوؤ�س�سات 
بهم يف اأبوظبي. وت�سكل هذه الرحلة خطوة اأوىل نحو 
ال��زّوار على  اإقبال  قطف ثمار جهودنا لإمن��اء م�ستوى 
املتنوعة يف  ال�سياحية والثقافية والرتفيهية  الوجهات 

الإمارة، وتر�سيخ مكانة اأبوظبي على ال�سعيد العاملي. 

و���س��ارك يف ه���ذه احل��م��ل��ة مم��ث��ل��ون م��ن ���س��رك��ة الحتاد 
ل��ل��ط��ريان، ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات العربية 
وحلبة  يا�س،  جزيرة  يف  ب��الزا  ك��راون  وفندق  املتحدة، 
م��ر���س��ى ي��ا���س، وف��ن��دق ب���اب ال��ق�����س��ر، وف��ن��دق دو�سيت 
اإدارة �سوؤون  اأول لرئي�س  ثاين. وقال مارتن درو، نائب 
�سركة  تفخر  للطريان:  الحت��اد  �سركة  الأمريكتني يف 
الحتاد للطريان اأن تقدم ل�سيوفها الكرام يف الوليات 
امل��ت��ح��دة اأج����ود خ��دم��ات��ه��ا الأر���س��ي��ة واجل���وي���ة، والتي 
العامل  يف  ال�سيافة  م��وؤ���س�����س��ات  اأرق����ى  م��ن  ت�ستلهمها 
ل��رت���س��ي م��ع��ي��اراً ج���دي���داً مل��ف��ه��وم ال�����س��ف��ر ال���راق���ي عرب 
بالكامل  امل�سطحة  الأ�سّرة  من  بدءاً  املتميزة،  خدماتها 

بالإنرتنت  الال�سلكي  الت�سال  خدمة  بتوفري  وانتهاًء 
)واي فاي(، مع فر�سة لتذوق اأ�سهى املاأكولت.

للطريان،  الحت��اد  �سركاء  مع  بالتعاون  درو:  واأ���س��اف 
ومن خالل موقعها اجلغرايف الأمثل يف اأبوظبي، تقدم 
ال�سركة خدمات ربط �ساملة ومريحة اإىل اأكرث من 300 
وجهة راقية؛ مما يتيح للم�سافرين الأمريكيني فر�سة 
ثمينة للو�سول اإىل اأهم وجهات الأعمال وال�سياحة يف 
واعتباراً  واأفريقيا.  واأ�سرتاليا  واآ�سيا  الأو�سط  ال�سرق 
من 1 يونيو، بداأت �سركة الحتاد للطريان با�ستخدام 
يف   "A380 "اإيربا�س  ط��راز  م��ن  املتطورة  طائرتها 
اإف  اأبوظبي ومطار جون  الثانية بني  اليومية  رحلتها 
كينيدي الدويل يف نيويورك، حيث اأ�سبحت الآن جميع 
الطائرة  با�ستعمال  تتم  املدينتني  ال�سركة بني  رحالت 
ال��ع��م��الق��ة ذات ال��ط��اب��ق��ني. وت�����س��غ��ل ���س��رك��ة الحت����اد 
للطريان حالياً 45 رحلة اأ�سبوعية بني اأبوظبي واملدن 
ولو�س  ودال���س،  �سيكاغو،  ال�ست:  الأمريكية  الرئي�سية 

اأجنلو�س، ونيويورك، و�سان فران�سي�سكو، ووا�سنطن.
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  اإدارة  وق�����ررت 
الإلكرتونية على  الأجهزة  رفع احلظر عن  الأمريكية 
اأبوظبي والوليات املتحدة.  منت جميع الرحالت بني 
مراجعة  يف  الإدارة  جن����اح  ع��ق��ب  ال���ق���رار  ه����ذا  وج�����اء 
الإجراءات الأمنية الالزمة يف مركز التخلي�س امل�سبق 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  لل�سفر   )preclearance(

الواقع يف مطار اأبوظبي الدويل.
التي  الأخرى  وت�سمل احلمالت الرتويجية اخلارجية 
العام،  لهذا  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظمها 
واإيرلندا،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  اململكة  اإىل  رح���الت 

وفرن�سا.

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

العني  مدينة  بلدية  اأعلنت  جديدة  مبادرة  يف 
ع��ن اإع����ادة اإط���الق خ��دم��ة ال�����س��ي��ارات املتنقلة 
لإن���ه���اء امل���ع���ام���الت اخل��ا���س��ة ب��ب��ل��دي��ة العني 
لأ�سحاب الهمم وكبار ال�سن. اأعلن عن ذلك يف 
موؤمتر �سحفي عقد مبقر بلدية مدينة العني 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ه��رم��ودي  علي  نا�سر  بح�سور 
وخليفة  املدينة  و�سط  قطاع  البلدية  مكاتب 
حيث  بالبلدية  الإع��الم  ق�سم  رئي�س  ال�سعدي 
اخلدمة  ه��ذه  اأن  اإىل  الهرمودي  نا�سر  اأ���س��ار 
كانت قد جربت يف ال�سابق وملدة ثالث �سنوات 
واأثبتت جناحها حيث ا�ستطاعت البلدية ومن 
خ���الل ���س��ي��ارة واح����دة ت��ق��دمي م��ائ��ة و�سبعون 
معاملة يف ال�سنة لفئتي اأ�سحاب الهمم وكبار 
ال�سن وقال اإنه بعد اأن تاأكد جناح هذه التجربة 
ق����ررت ال��ب��ل��دي��ة زي�����ادة اأع������داد ����س���ي���ارات هذه 
اخلدمات لت�سل اإىل خم�س �سيارات ميكن من 

امل��دي��ن��ة اخلم�س  خ��الل��ه��ا ت��غ��ط��ي��ة ق��ط��اع��ات 
وو�سط  واجل��ن��وب��ي  ال�سمايل  القطاع  لت�سمل 
والغربي  ال�سرقي  القطاعيني  اإ�سافة  املدينة 
بقطاع  ال��ب��ل��دي��ة  م��ك��ات��ب  اإدارة  م��دي��ر  واأك�����د 
اإعداد  مت  اأن��ه  الهرمودي  نا�سر  املدينة  و�سط 

متكنهم  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  ل��دي��ه��م  متخ�س�سني 
لهاتني  البلدية  م��ع��ام��الت  جميع  اإن��ه��اء  م��ن 
، كما مت  ال�سن  الهمم وكبار  اأ�سحاب  الفئتني 
توب،  ال��الب   ، كمبيوتر  بها  �سيارة  كل  تزويد 
اإ�سافة طابع املعاملة اإىل جانب قارئ للهوية 
ال�سيارات  تزويد  قريبا  �سيتم  اأن��ه  اإىل  م�سريا 
الأعباء عن  بهدف تخفيف  كارت  فيزا  بجهاز 
هاتني الفئتني حيث من املتوقع اأن تزيد ن�سبة 
اإجناز هذه املعامالت عن املرحلة ال�سابقة التي 
ا�ستمرت ثالث �سنوات اإىل اأكرث من اأربعون يف 
املائة . هذا ومن املقرر تقدمي هذه اخلدمات 
ب��امل��ج��ان يف اأوق������ات ال������دوام ال��ر���س��م��ي��ة. علما 
التليفون  رق��م  طريق  عن  الطلبات  تلقي  ب��اأن 
املجاين تتوا�سل على مدار اليوم بالكامل على 
مع  املخت�س  توجيه  ليتم  الطلبات  ت�سجل  اأن 
بداية الدوام الر�سمي. واأ�سار نا�سر الهرمودي 
اإىل اأن هناك العديد من اخلدمات التي تقدم 
بينها على  املبادرة ليكون من  من خالل هذه 
�سبيل املثال ثالثون اإىل ثمانية و�ستون خدمة 

ع�سر  اإىل  اإ���س��اف��ة  حكومية  خ��دم��ات  تت�سمن 
خدمات لهيئة الإ�سكان وثالث خدمات ملجل�س 
ل�سندوق  خ��دم��ات  واأرب��ع��ة  للتعليم  ظبي  اأب���و 
وثالثون  وث��م��ان��ي��ة  وامل���ت���ق���اع���دون  امل��ع��ا���س��ات 
خدمات  ج��ان��ب  اإىل  املمتلكات  لإدارة  خ��دم��ة 
البنية التحتية فقط يتم لتوا�سل على الرقم 

ن��وع اخلدمة  800555 وحت��دي��د   امل��ج��اين 
�ساحب  مكان  اإىل  بالتوجه  املتخ�س�س  ليقوم 
اخلدمة حيث يتم تلقي املكاملات وحتويلها اإىل 
للتوجه  منطقة  ك��ل  ح�سب  املخت�س  القطاع 
ع�سرون  خ��الل  اخل��دم��ة  ط��ال��ب  اإىل  مبا�سرة 

دقيقة فلقط من وقت تلقي املكاملة.

مقاطعة اأوراجن  تعر�ض فعاليات �سيفية 
لعائالت اخلليج وال�سرق الأو�سط 

•• دبي - الفجر 

بداأت مقاطعة اأوراجن ،كاليفورنيا يف الوليات املتحدة يف ا�ستقطاب ال�سياح 
برونق  لال�ستمتاع  الأو���س��ط  وال�سرق  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من 
اأذواق  مع  تن�سجم  التي  العائلي  الرتفيه  مناحي  مع  املقاطعة  يف  ال�سيف 
اأف��راده. وبهذا ال�سدد يتيح مركز  فري اآند اإيفنت وفارم فري�س فان ميزة 
الدخول املجاين لل�سياح اخلليجيني! خلو�س ن�ساطات احلفالت ال�سيفية 
يف فري جراوند. ف�سال عن  ركوب �سيارة ل غراند ويل اجلديدة وهي رحلة 
ت�سريع  وجت��رب��ة  مقاعدهم  يف  ال��رك��اب  تعليق  فيها  يتم  الطلق  ال��ه��واء  يف 
60 قدما يف   ال��زوار باإح�سا�س الطريان بارتفاع  اجليل الثالث التي ت�سعر 

الهواء وب�سرعة 25 ميال يف ال�ساعة.
اإىل  التعرف  اإىل  مي�سا!  كو�ستا  يف  ت�سارجرز  اجنلي�س  لو�س  فريق  ويدعو 

مع�سكر التدريب التابع للفريق يف جممع جاك هاميت الريا�سي 
يف حني يحظى جو اأرت�سي اآند كالمري�س يف فا�سن اأيالند التاريخي ب� 50 
عاما من ال�سهرة الدولية مع روعة ال�سور اجلوية ال�ساحرة املعرو�سة يف 

قاعة اأتريوم يف الفرتة مابني  14 يوليو - 29 �سبتمرب 2017.
�سنة  القاعة يف  ا�ست�سافت  والأ�سود عندما  بالأبي�س  ال�سور  وب��داأت حقبة 
ال�سور هناك   اآخر معر�س  الك�سافة جامبوري،من جانب  ال�سبي   1953
ياأخذك اإىل مراحل  تطور فا�سن اأيالند من املفهوم والبناء اإىل ما نعرفه 
الوجهات  اأح���د  اجل��ن��وب��ي��ة  كاليفورنيا  يف  املنطقة  ه���ذه  الآن،وت���ع���د  عليه 

املرموقة للت�سوق وتناول الطعام وال�سياحة.
وت�سم قائمة ال�سرد املرئي لل�سور  جمموعة لفتة مت اختيارها من �سل�سلة 
اإري��ال فوتوغرايف ريرتو�سبكتيف،  �سينتوري  عقارات ما�سرت وورك، هالف 
نيوبورت �سينرت  فا�سني اأيالند ، كتاب فريد اإمرت واأعمال  امل�سور اجلوي 
املختارة  ال�سور  ثم مت طباعة  م��وؤرخ.  اإىل  ال��ذي حتول  وريت�سارد فرو�ست 
على اخل�سب من قبل ود�سناب لت�سفي مل�سة فريدة من نوعها على اأجواء 

املعر�س.
حتتفل �ساوث كوا�ست بالزا بالذكرى ال�سنوية اخلم�سني لتاأ�سي�سها كوجهة 
اأوراجن كاونتي . وكجزء مرا�سم عيدها الذهبي  ت�سوق فاخرة يف مقاطعة 
ال�سلع احل�سرية مثل حقيبة  ب��الزا جمموعة من  كو�ست  �ساوث  اأطلقت   ،
بور�س  من  اإيغال�س  كو�سينلي،  برونيلو  من  فور  حقيبة  بريلوتي،  من  يد 

ديزاين و حقيبة جلد الثعبان من مايكل كور�س.

كلمة ي�سدر "الزيتون: التاريخ 
الكويّن" للموؤلفة فابريزيا لنزا

•• اأبوظبي - الفجر

اأ�سدر م�سروع "كلمة" للرتجمة يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة كتاباً 
اإىل  ونقله  لن��زا،  الكويّن" لفابريزيا  التاريخ  "الزيتون:  بعنوان:  جديداً 

العربية املرتجم عمر �سليم التل من الأردن. 
وحيوية،  بر�ساقة  القدمية  الع�سور  من  الزيتون  ج��ذوَر  املوؤلفة   ى  تتق�سّ
مائدة  اإىل  النهرين  بني  ما  ب��الد  يف  ال�سحيقة  الأزم���ان  من  القارئ  ناقلة 
بقدم  يكون  يكاد  ال��ذي  الزيتون  تاريخ  لت�ستك�سف  اليوم،  عامل  يف  طعامنا 
اإل  الكاملة  الإنتاجية  الزيتون طاقتها  �سجرة  تبلغ  اإذ ل  نف�سها،  الب�سرية 
املكتوب،  َة قرون، ودخلت تراثنا  لِعدَّ اأن تعمر  35 �سنة، وميكن  بعد مرور 
واأ�سبحت جزء من نظام الرموز لدينا؛ فهي ُتنري �سلواتنا، وُترثي ثقافتنا 

ونظامنا الغذائي معاً.
وتربط لنزا، اأثناء ذلك، الزيتوَن وزيته ب�سعود الإمرباطوريات وانحدارها، 
وبالأنبياء وامللوك والريا�سيني، وا�سُتخدامه مل�سح امللوك والريا�سيني حيث 
كان ادِّهان املرء بالزيت، منذ زمن �سحيق، هو ال�سبيل املف�سل للتقرب من 
النهرين والنيل  ب��ني  م��ا  ال��زي��ت��ون يف ح�����س��ارات  ت��اري��خ  الآخ����رة. كما تتبع 
وفل�سطني وعند الإغريق والرومان و�سوًل اإىل الوليات املتحدة  واأوروبا، 
بف�سل  كله،  العامل  يف  النا�س  ذائقة  باجتياح  الزيتون  ثمار  جنحت  حيث 
موجات الهجرة، وال�سعبية التي حظيت بها حمية البحر الأبي�س املتو�سط، 

القائمة على زيت الزيتون. 
اأُع��ج��ب ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ع��راء وال��ع��ل��م��اء والفنانني  وي���روي ال��ك��ت��اب كيف 
اأمثال: هومريو�س، وفريجيل، وكاتو، وبليني، واأر�ستوفان،  واملوؤرخني من 
ب�سجرة  وكالفينو،  وفان غوخ،  وفريدريك مي�سرتال،  و�سيك�سبري،  ودانتي، 

وؤوها مكانة الرمز )الأيقونة( الأ�سيل للعامل الغربي. الزيتون وبوَّ
ي�سم الكتاب جمموعة و�سفات منتقاة، ترتاوح بني اأ�ساليب حفظ الزيتون 
وال�سل�سات،  امل��ت��ن��وع��ة،  ال�سلطات  يف  وا���س��ت��خ��دام��ه  ال��ب��ل��دان،  خم��ت��ِل��ف  يف 
نهاية  يف  املوؤلفة  اأحلقت  وق��د  والرئي�سة.  اجلانبية،  والأط��ب��اق  واملعاجني، 
وا�سفة  الرائجة،  الزيتون  باأ�سناف  البلدان  ح�سب  منظماً  موجزاً  الكتاب 

اخل�سائ�س احل�سية التي يتمتع بها كل �سنف. 
ول���دت ف��اب��ري��زي��ا لن���زا يف ب��ال��ريم��و ب��اإي��ط��ال��ي��ا ع���اَم 1961، وه���ي باحثة 
لنزا  تا�سكا  اآن��ا  املرموقة  ال�سقلي  الطبخ  مدر�سة  و�ساحبة  الأغ��ذي��ة،  يف 

�سقلية. يف  اأّمها  اأ�ّس�ستها  التي   )Anna Tasca Lanza(
 حتمل لنزا �سهادة البكالوريو�س يف تاريخ الفن، وقد حا�سرت يف مو�سوعة 
واإ�سطنبول  بو�سطن  يف  م��ت��ع��ددة  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  الثقافة 
الوطن  اإىل  »ال��ع��ودة  كتاب  تاأليف  2012، يف  ع��اَم  و���س��ارك��ت،  واأك�����س��ف��ورد. 
الذواقة  ملجلة  ال�سابقة  التحرير  رئي�سة  وين�سلت؛  كيت  م��ع  ال�سقلي« 

.)Gourmet(
للمنتدى  التل، فهو باحث ومرتجم، عمل مديراً  �سليم  اأما املرتجم عمر 
يف  املاج�ستري   �سهادة   2014، يحمل   -  1993 الأردن  ان  َعَمّ يف  العربي 
عدداً  وراج��ع  وترجم  اأّل��ف  ال�سيا�سية.  العلوم  يف  والبكالوريو�س  التاريخ، 
الإن�سان والدولة واحلرب لكينيث والتز   الكتب، ومنها ترجمته كتاب  من 
ذّواقة الع�سل لكارل مارينا ماركيزه وكيم فلومَت 2014،  وكتاب    ،2013

وكالهما �سادران عن م�سروع »كلمة« للرتجمة.   



ظ��ل��ت ب��ع�����س احِل����َي����ل الإع���الن���ي���ة امل��ه��م��ة على 
حالها. ول تزال ال�سركات تطّبق هذه التقنيات 

الت�سويقية الناجحة:
املنتج  ي�ستهدفها  التي  العمرية  الفئة  • تو�سيع 
�سرائه:  على  �سناً  واأكربهم  الأولد  اأ�سغر  حلث 
)اإنرتنت،  متعددة  مبن�سات  مقاربة  ُت�ستعَمل 
�سيميلون  الأولد  لأن  اأف��الم(  األعاب،  تلفزيون، 
اإىل �سراء املنتج بعدما ي�ساهدونه ب�سكل متكرر.

• التاأكد من وفاء العمالء للعالمات التجارية 
اأ�سغر  امل�ستهلكون  ك��ان  كلما  الو�سع  )يتح�سن 
�سناً( ل�ستمالة الأولد و�سمان تعّلقهم مباركات 

معينة يف اأبكر مرحلة ممكنة.
يوماً.  تختفي  لن  الإعالنات  اأن  الوا�سح  • من 
ب��ل اإن��ه��ا ت���زداد ذك���اًء وت��ع��ق��ي��داً ك��ي ت�ستفيد من 
ل  الأولد،  ي���ك���ون  ل��ك��ن  اجل����دي����دة.  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الر�سائل  اأم����ام  �سعفاء  ���س��ن��اً،  اأ���س��غ��ره��م  �سيما 
على  الأولد  م�ساعدة  خ��الل  م��ن  الت�سويقية. 
حمايتهم  ميكن  الإع��الن��ات،  عمل  طريقة  فهم 
مل�ساعدة  الن�سائح  هذه  طّبقي  ال�ستغالل.  من 

ق��وي��ة يف جمال  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  اأولدك 
ال��ث��ق��اف��ة الإع��الم��ي��ة ك��ي ي��ت��ح��ول��وا اإىل عمالء 

واعني.

ن�شائح ملرحلة ما قبل املدر�شة
الإمكان.  ق��در  الإع��الن��ات  اأولدك عن  اأبعدي   -
التي  التلفزيونية  ال��ربام��ج  ي�ساهدون  دعيهم 
م�سّجل  ا���س��ت��ع��م��ل��ي  اأو  الإع����الن����ات  م���ن  ت��خ��ل��و 

الفيديو الرقمي لتمرير الإعالنات.
الربنامج  ب���ني  مي���ي���زوا  اأن  اأولدك  ع��ّل��م��ي   -
ال��ت��ل��ف��زي��وين والإع���������الن. ح�����ددي الإع����الن����ات 
يبداأ  متى  اأولدك  يفهم  ك��ي  ع���داداً  وا�ستعملي 
الإع����الن وم��ت��ى ينتهي. اط��رح��ي الأ���س��ئ��ل��ة كي 
بيع  اإىل  ي���ه���دف  الإع�������الن  اأن  الأولد  ي�����درك 
امل��ن��ت��ج��ات. ا���س��األ��ي��ه��م م��ث��اًل: )م���ا ال����ذي يبيعه 

الإعالن؟(.
اإلكرتونية:  اإع����الن����ات  اأم���ام���ه���م  اع���ر����س���ي   -
ا���س��ت��ع��م��ل��ي ه����ذه ال��ن�����س��ائ��ح ك���ي ي��ج��ي��د اأولدك 

حتديد الإعالنات على الإنرتنت.

ن�شائح للمدر�شة االبتدائية
- �ساعدي الأولد كي يتعرفوا اإىل جميع اأ�سكال 
مع  التلفزيون  ���س��اه��دي  الإع��الن��ي��ة.  ال��ر���س��ائ��ل 
اأولدك اأو �ساركيهم لعبة فيديو اأو نّزيل تطبيقاً 
الدعائية.  وال�����س��ع��ارات  املنتجات  م��ع��اً  وح����ددوا 
حتاول  التي  الر�سائل  عن  اأي�ساً  اإليهم  حتدثي 

حث الأولد على �سراء املنتجات.
- اأخربي اأولدك باأل ينقروا على اأي اإعالن اأو 
اأوًل.  الإذن  طلب  دون  من  ا�ستمارة  اأي  مي��ل��وؤوا 
الرتويجية  واملقاطع  امل�سابقات  تكون  ما  غالباً 
ال�سركات للح�سول على  ت�ستعملها  ِحَيل  جمّرد 

الربيد الإلكرتوين واأرقام الهواتف.
-  طّوري مهاراتهم يف جمال الثقافة الإعالمية: 
ا�ساأيل اأولدك اإذا كانوا يعرفون من ابتكر اإعالناً 
اأو  كلمات  اأي  يذكروا  اأن  منهم  اطلبي  اأو  معيناً 
ما  انتباههم.  جلذب  ا�سُتعملت  اأ�سوات  اأو  �سور 

الذي �سعروا به بعد م�ساهدة الإعالن؟
يف  املعلنون  ي�ستعملها  التي  )احِل��َي��ل(  ف�ّسري   -

مثاًل  املعلنون  ي�ستعمل  م��ا  غ��ال��ب��اً  الإع���الن���ات. 
الفازلني كي تبدو وجبات الربغر �سهية! تكلمي 
مع اأولدك عن الهدف احلقيقي من الإعالنات 
الألعاب  ورواب���ط  البيانات  وتنزيل  الرتويجية 
والهواتف اخللوية. يجب  الإلكرتونية  واملواقع 
تبقى  الأل��ع��اب  اأو  احِل��َي��ل  اأن  الأولد  ي��ع��رف  اأن 

جمّرد اإعالنات مهما بدت ذكية.
- حتّدثي اإليهم عن دعم امل�ساهري لالإعالنات: 
هل يرغب اأولدك يف �سراء منتج معني اإذا ظهر 
اأولدك  �ساعدي  الإع����الن؟  يف  املف�سل  جنمهم 
على فهم ما يح�سل كي يدركوا طريقة التاأثري 

عليهم.

ن�شائح للمدر�شة املتو�شطة والثانوية
بالعالمات  م���رت���ب���ط  غ���م���و����س  اأي  اأزي����ل����ي   -
ال�سور  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  تبيع  ال��ت��ج��اري��ة: 
لالأولد بقدر ما تبيع املنتجات. جتيد ال�سركات 
اخ���ت���الق م���ارك���ات ج���اذب���ة ���س��ريغ��ب اأي ول���د يف 

�سراء منتجاتها. �ساعدي اأولدك كي يفهموا اأّن 
مقتنياتهم لي�ست اأهم ما لديهم.

ال�سجائر  اإع���الن���ات  ع��ن  اأولدك  م��ع  تكّلمي   -
املراهقني  ���س��اع��دي  والإل���ك���رتون���ي���ة.  ال���ع���ادي���ة 
واملراهقات حتديداً على جتنب حمالت ت�سويق 
املنتجات التي ل تنا�سب اأعمارهم. ناق�سي معهم 
ال�سجائر  لت�سويق  امل�ستعملة  ال��ط��رق  خمتلف 
الإل���ك���رتون���ي���ة )يف امل���ت���اج���ر، ع��ل��ى الإن����رتن����ت، 
اأخربيهم  الج��ت��م��اع��ي(.  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  يف 
معطياتهم  ت�ستهدف  الأ�ساليب  هذه  ب��اأن  اأي�ساً 

الدميغرافية ب�سكل خا�س.
- ن��اق�����س��ي م��ع��ه��م الإع���الن���ات ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر على 
بع�س  يدفع  التطبيقات:  ويف  الذكية  الهواتف 
�سخ�سية  معلومات  تقدمي  اإىل  الأولد  املعلنني 
الغازية  امل�سروبات  مقابل مكافاآت جمانية مثل 
وال�سكاكر. ي�ستطيع امل�سّوقون اأي�ساً اأن يح�سلوا 
تطبيقات  ع���رب  الأولد  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
مرا�سلة مثل Kik و Snapchat، فري�سلون 

لهم اإعالنات ن�سية.

- لا�سرحي لهم طريقة عمل الإعالنات املبنية 
نظام  ا�ستعمال  املواقع: من خالل  على حتديد 
حت��دي��د امل��واق��ع العاملي )وب��ي��ان��ات اأخ���رى( على 
م�ستهدفة  ن�سو�ساً  ال�سركات  تر�سل  ال��ه��ات��ف، 
ل��ت�����س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات جم�����اورة. ميكن 
اإطفاء نظام حتديد املواقع على الهاتف ورف�س 

تلقي اأي اإ�سعارات مماثلة يف التطبيقات.
تّتكل  نظرائهم:  �سغط  يقاوموا  اأن  عّلميهم   -
اإعالنات كثرية على �سعف الأولد جتاه �سغوط 
يتكلون  املعلنني  ب��اأن  اأولدك  ذّك���ري  نظرائهم. 

على نقطة ال�سعف هذه لبيع منتجاتهم.
- طّوري مهاراتهم يف جمال الثقافة الإعالمية: 
عّلمي اأولدك اأن ي�سككوا بكل ما ي�ساهدونه على 
هذه  تخ�سع  ل  اإذ  التطبيقات،  ويف  الإن��رتن��ت 
املن�سات للقواعد الت�سويقية امل�ستعملة يف عامل 
التلفزيون. ما الهدف من هذا الإعالن؟ ما هي 
ما  توجيهها؟  يريد  التي  والر�سائل  خ�سائ�سه 
يغفل  التي  وتلك  يقدمها  التي  املعلومات  ه��ي 

عنها؟

ال�سمنة، وهو ما يظهر على هيئة  يعاين البع�س من 
اأن  مثل  تخ�سه،  خاطئة  معتقدات  وهناك  “كر�س”، 
���س��رب امل��ي��اه اأث��ن��اء الأك���ل ي��زي��د ال��ك��ر���س، وه��و غري 
يف  الإ����س���راع  ع��ل��ى  ي�ساعد  امل���اء  اإن  ب��ل  �سحيح، 
عملية ال�سبع مما يقلل من تناول الأطعمة، 

وبالتايل تقل الدهون يف اجل�سم.

اأ�شباب الكر�ض:
الطعام  ت��ن��اول  يف  الإ���س��راف   –
وال�سعرات  ب��ال��ده��ون  ال��غ��ن��ي 

احلرارية.
-الإ�������س������اب������ة ب����اأم����را�����س 
ال�������ق�������ول�������ون وجت����م����ع 
)جتويف  يف  ال�سوائل 

البطن(.
الهواء  اب��ت��الع   –
اأث�������ن�������اء ت����ن����اول 

الطعام.
ال����ت����دخ����ني   –

باأنواعه.
وجبة  ت��ن��اول   –
د��������س�������م�������ة اآخ�����������ر 

النهار.
تناول  ب��ع��د  ال���ن���وم   –

الطعام.
تناول  يف  الإ����س���راف   –
ت�سبب  ال����ت����ي  ال����ب����ق����ول 

النتفاخ.
– عدم اتباع حميات غذائية 

�سحية اأثناء احلمل.

منتظم. ب�سكل  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  – عدم 
اأثناء اجللو�س، ويف�سل  -النوم على اجلانب، واإرخ��اء البطن 

النوم على الظهر و�سحب املعدة اإىل الداخل.
املعدة. وانتفاخ  – التوتر 

ن�شائح للتخل�ض من الكر�ض
مثل  النتفاخ  ت�سبب  التي  الأطعمة  تناول  من  الإق��الل   –

احلليب والبقوليات واملوز واملعجنات.
فقط. امل�سوي  اأو  امل�سلوق  وتناول  املقليات،  – جتنب 

�سحة  على  لتحافظ  الرائب  اللنب  تناول  على  احر�س   –
اجلهاز اله�سمي.

احلم�سية  والفواكه  واجلزر  واخلوخ  املق�سر  التفاح  – تناول 
ال���ورق���ي���ة، وغ���ريه���ا م���ن الأط���ع���م���ة الغنية  واخل���������س����راوات 

بالألياف والتي ت�ساعد على تنظيف الأح�ساء.
– تناول كميات كبرية من املاء لتنظيف اجل�سم من ال�سموم 
تناوله،  عند  جيًدا  الطعام  م�سغ  من  التاأكد  فيه،  املتواجدة 
يبلع  الإن�سان  يجعل  مفتوح  بفم  اأو  ب�سرعة  الطعام  فتناول 

الكثري من الهواء وبالتايل ي�سبب النتفاخ.
اإذا  خا�سًة  اجللو�س،  عند  �سحيحة  و�سعية  من  التاأكد   –
اأو  البيت  يف  طويلة  ل�ساعات  احل��ا���س��وب  اأم���ام  اجل��ل��و���س  ك��ان 

العمل.
البطن  ل�سد  اخلا�سة  التمارين  ممار�سة  على  احلر�س   –
ك��ل ي���وم مل���دة 15 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى الأق�����ل، ومم��ار���س��ة اأك����رث من 
اأي �سيء، تناول كوب من منقوع الكمون  مترين، قبل تناول 
مع �سريحة ليمون لي�ساعد على اإذابة الدهون املرتاكمة على 

اخل�سر.
للتخل�س  اليوم  خالل  الأخ�سر  ال�ساى  �سرب  من  – الإكثار 
ت��ن��اول كوٍب  ال��ن��وم  ق��ب��ل  املحتب�سة،  وال�����س��م��وم  ال�����س��وائ��ل  م��ن 
للتخل�س  البابوجن  واأزه��ار  ال��ربى  الزعرت  �ساي  م�سفى من 

من الغازات والنتفاخ.
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 االإعالنات لي�شت ظاهرة جديدة. كربنا جميعًا ونحن ن�شاهد االإعالنات وميكن اأن نكرر على االأرجح عددًا من اأغانيها ال�شهرة. 
لكن يتعلق اجلانب اجلديد بطريقة تكّيف املعلنني مع و�شائل االإعالم الرقمية، ال �شيما التطبيقات واملواقع االإلكرتونية 
ومواقع التوا�شل االجتماعي. ال ي�شبه بع�ض االإعالنات املعا�شرة الن�شخ االإعالنية االعتيادية، بدءًا من عر�ض املنتجات 
وا�شع و)روبوتات  الرائجة على نطاق  والفيديوهات  االإلكرتونية  امل�شابقات  اإىل  التلفزة و�شواًل  �شا�شات  االأفالم وعلى  يف 
الذين يزدادون  امل�شاهدين  للتكّيف مع  ال�شكل.  بهذا  مة  االإعالنات م�شمَّ ر�شائل فورية. تكون هذه  التي تر�شل  الدرد�شة( 
تطلبًا وتقلبًا، طّور خرباء الت�شويق طرقًا للدمج بني االإعالنات وو�شائل الرتفيه، لذا ي�شعب اأن نحدد اأين ينتهي املحتوى 
)احلقيقي( ومتى يبداأ االإعالن. ُت�شّجعنا هذه التقنيات اأي�شًا على التفاعل )عرب النقر وامل�شح والت�شغيل والدرد�شة(، وذلك 

مينح امل�شّوقني بيانات عن عاداتنا وخياراتنا املف�شلة.

منه للتخل�ض  طرق  و8  الكر�ض  لظهور  �سبًبا   11

تزداد ذكاًء وتعقيدًا كي ت�شتفيد من التقنيات اجلديدة

العالنات.. �ساعدي اأولدك على فهم طريقة عملها، وحمايتهم من ا�ستغاللها
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الطابق   )1( رق��م  بناية   - �سكوير  ب��اي   - ال��ت��ج��اري  اخلليج   - دب��ي   : ال��ع��ن��وان  احل�شابات  
العا�سر - مكتب رقم 1004 -  هاتف  0097144517709 ، فاك�س : 0097144569166 ، موبايل 
: 00971555578859 ،  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�سم امل�سفي/ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات  
العنوان : دبي - اخلليج التجاري - باي �سكوير - بناية رقم )1( الطابق العا�سر - 
مكتب رقم 1004 -  هاتف  0097144517709 ، فاك�س : 0097144569166 ، موبايل 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ،  00971555578859  :
للتجارة  انرتنا�شيونال  االميدا  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد 
دب��ي بتاريخ 2017/7/18  واملوثق  ق��رار حماكم  العامة - ذ م م  وذل��ك مبوجب 
اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2017/7/18 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل

رقم 2017/19794   
املنذر : احمد جمال عبدالعزيز كامل - م�سري اجلن�سية - ب�سفتي مفو�سا عن / فهد �سلطان لوتاه 
- مبوجب تفوي�س رقم )2017/1/58505( ب�سفته املوكل واملمثل القانوين عن / بنك دبي ال�سالمي 

- مبوجب وكالة رقم 2015/1/205488 بتاريخ 2015/10/7  
املنذر اليها : ال�سفا واملروة للتجارة العامة - ذ م م - وميثلها قانونا �سمري عبداحلميد �سيد - م�سري 

اجلن�سية العنوان : راأ�س اخليمة - منطقة النخيل - �سارع اجلوهرة - فيال 14 
 0526347764 - 0526347764

مو�سوع : مطالبة مببلغ 84658 درهم 
وقدره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  فان   - الخطار  ذلك  مبوجب 
84658 درهم )اربعة وثمانون الف و�ستمائة وخم�سة وثمانون درهم فقط( وذلك خالل مدة �سبعة ايام 
من تاريخ هذا العالن - وال �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)ميت�سوبي�سي كانرت ابي�س 2015/مركبه خفيفه( رقم  33297 )خ�سو�سي عجمان ( طبقا لن�س املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل

رقم 2017/19795   
املنذر : احمد جمال عبدالعزيز كامل - م�سري اجلن�سية - ب�سفتي مفو�سا عن / فهد �سلطان لوتاه 
- مبوجب تفوي�س رقم )2017/1/58505( ب�سفته املوكل واملمثل القانوين عن / بنك دبي ال�سالمي 

- مبوجب وكالة رقم 2015/1/205488 بتاريخ 2015/10/7 
املنذر اليها :  حممد م�سطفى حممد يا�سني - اردين اجلن�سية 

العنوان : راأ�س اخليمة - منطقة راأ�س ال�سالب - �سارع الكرتيك �سيتي - فيال 30 - بالقرب ات�سالت 
  0509999144 - 026212137

مو�سوع : مطالبة مببلغ 86672 درهم 
وقدره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  ف��ان  الخ��ط��ار-  ذل��ك  مبوجب 
ال��ف و�ستمائة واثنني و�سبعون دره��م فقط( وذل��ك خ��الل م��دة �سبعة  86672  دره��م )�ستة وثمانون 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سي�سطر املنذر لتخاذ اج��راءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر )كيا اوبتيما /ابي�س 2016/مركبه خفيفه( رقم  35719 )خ�سو�سي ابوظبي( طبقا لن�س املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية.
املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4722 
املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 

املنذر اليهما :  1- انى جرا�سى لن�سادير ا�س ا�ساى - �سفتها امل�ستاأجرة 
2- جينيفيفي  اكاى تورنا قويا - حمررة ال�سيكات وملتزمة بالعقد

املنذر اليهما الوىل م�ستاأجرة ال�سقة رقم اإ�س )39( يف البناء امل�ساد على قطعة الر�س رقم )895-312( منطقة ال�سوق 
الكبري والثانية حمررة ال�سيكات وملتزمة بالعقد ارتد لهما ال�سيكات التالية الول رقم 15 بتاريخ 2017/3/1 بقيمة 
6.000 درهم والثاين رقم 16 بتاريخ 2017/5/1 بقيمة 6.000 درهم وامل�سحوبني علىبنك امل�سرق - دبي - وحيث انهما 
 17.493( بقيمة  امل�ستحقات  ودفع  التجديد  دون  املاأجور من  �ساغالن  بتاريخ 2017/6/30 وظال  انتهي عقدهما  قد 
التجديد عن كل يوم  تاأخري  ا�سافة مل ذكر 500 دره��م غرامة  تاريخ 2017/7/5 مما �سيرتتب عليهما  دره��م( حتى 
و 2500 دره��م غرامة عن كل �سيك مرجتع و 2000 دره��م يف ح��ال فتح ب��الغ يف ال�سرطة + 3000 دره��م يف ح��ال رفع 
دعوى ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�س البارز بظهر العقد.  لذا عليهما بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع 
�سندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية �سدهما لدفع 

امل�ستحقات اليجارية واخالء املاجور والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف  حتى الخالء التام. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4723 

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها : فندق امبا�سادور - �سفتها امل�ستاأجره  - جمهولة حمل القامة 

امل�ساد على قطعة الر�س رقم )312-895(  البناء  )اإ�س 30( يف  ال�سقة رقم  اليها م�ستاأجرة  املنذر 
دون  م��ن  امل��اأج��ور  �ساغلة  وظلت   2017/6/30 بتاريخ  عقدها  انتهي  وق��د  الكبري  ال�سوق  منطقة 
التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )607 درهم( حتى تاريخ 2017/7/5 مما �سيرتتب عليها ا�سافة 
مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم يف حال رفع دعوى ايجارية 
وفقا لل�سرط اخلا�س املطبوع والبارز بظهر العقد ، لذا عليها بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل 
اتخاذ  �سنتابع  وال  القانون  مع  واملتطابق  العقد  بظهر  امل��ذك��ور   3 رق��م  للبند  �سندا  ا�سبوع  م��دة 
بالر�سوم  وال��زام��ه��ا  امل��اج��ور  واخ���الء  الي��ج��اري��ة  امل�ستحقات  لدفع  �سدها  القانونية  الج����راءات 

وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4721

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها : ال�سرق والغرب لل�سفريات - �س ذ م م  - �سفته امل�ستاأجره  - جمهولة حمل القامة 

 )117-490( رق��م  الر���س  قطعة  على  امل�ساد  البناء  يف   )113( رق��م  ال�سقة  م�ستاأجرة  اليها  املنذر 
دون  من  امل��اأج��ور  �ساغلة  وظلت   2017/6/30 بتاريخ  عقدها  انتهي  قد  اأن��ه  وحيث  امل��رر  منطقة 
التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )431 درهم( حتى تاريخ 2017/7/5 مما �سيرتتب عليها ا�سافة 
مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم يف حال رفع دعوى ايجارية 
وفقا لل�سرط اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليها بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة 
ا�سبوع �سندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  امل��اج��ور  واخ��الء  اليجارية  امل�ستحقات  لدفع  �سدها  القانونية 

وامل�ستحقات حتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/117 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- جلوبال د�سرتبيو�سن م م ح - مكتب متثيل - جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/3 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ داتوايلر ميدل اي�ست م م ح - بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )536.000( خم�سمائة و�ستة وثالثون الف درهم ، والفائدة 
 2017/1/5 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
وحتى متام ال�سداد ، والزمتها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19163 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  موفق حممد �سعيد العمارين) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )27،176.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 12276/ خ�سو�سي / 7 /اأبوظبي( من نوع ) 
ني�سان التيما _ �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19177 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  حممد نور علي حممد غو�س ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )  32،600.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  /ال�سارقة( من    2  / 31542/ خ�سو�سي   ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
) كيا كارنز _ ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19175 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  عبدالوهاب خان ا�سماعيل خان  ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )  59،647.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 42151/ خ�سو�سي / ابي�س  /ال�سارقة( من نوع 
) ني�سان التيما _ �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19173 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  ايهم نادر حبابه  ) جمهول حمل الإقامة ( 

درهم   )  13،568.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 20276/ خ�سو�سي /12 /اأبوظبي( من نوع ) 
كيا �سورينتو _ ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19165 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  فانا باراتي راموايل  ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )  14.600،00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 65978/ خ�سو�سي / الفئة الوىل  /ال�سارقة( 
من نوع ) هوندا _ �سالون �سيفيك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعــــــــــالن 

ليكن معلوما للجميع ال�سيد/حممد عبد العزيز بن حممد �سفيق - بنجالدي�س اجلن�سية ب�سفته 
مالك برج كلباء لتجارة املالب�س اجلاهزة - ذ م م ، رخ�سة رقم 543494 دائرة التنمية القت�سادية 
البلو�سي -  الرخ�سة ل�سالح /حممد عبدالرحمن عبداهلل  والتنازل عن  بيع  ال�سارقة يرغب يف 
اإماراتي اجلن�سية بن�سبة 51% وابو �سفيان حممد عبدالعزيز جن�سيته بنجالدي�س - بن�سبة %49 

- تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  
وعمال بن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان الكاتب 
العدل  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء امل�سار الهي بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور بالعالن لتباع الجراءات القانونية 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء املدنية الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ داميوند جوي�س للرتكيبات  املعدنية - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�سة  2017/8/8  ال�ساعة 15:00      

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6258/2017/13 
 5192/2017/13
 5173/2017/13
 5193/2017/13
 5194/2017/13
 5191/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�سم املدعي
 حممد فاروق كرم الهي

حممد �سهزاد حممد اعظم
ا�سف حممود فاروق احمد 

زيكار اهلل حممد يون�س 
حممد اح�سان الهي منظور ح�سني

امانت علي حممد ح�سني 

مبلغ املطالبة
14169 درهم + تذكرة العودة
13523 درهم + تذكرة العودة
13187 درهم + تذكرة العودة
16399 درهم + تذكرة العودة
15350 درهم + تذكرة العودة
16941 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر 

                        اىل املدعي عليه/ القطب ملقاولت البناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/21 ال�ساعة 8.30  

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4539/2017/13 
4540/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد ابو العال بدوي عمر 

غولوت خان حامات خان 

مبلغ املطالبة
32350 درهم + تذكرة العودة 
20345 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 يف  الدعوى  رقم 2013/2903  جتاري جزئي -  ال�سارقة 

املدعي عليه الثاين / با�سم حممد ر�سا امل�سري 
عليها  املدعي  ال�سالمي �سد  ال�سارقة  / م�سرف  املدعي  املرفوعة من  اعاله  املذكورة  الدعوى  اىل  بال�سارة 
 الوىل / موؤ�س�سة درعا للنقليات ومالكها / خالد احمد قا�سم ، واملدعي عليه الثاين / با�سم حممد ر�سا امل�سري 
فقد مت اإعادة ندب اخلبري / احمد اأي حممد ملبا�سرة الدعوى ، وعليه فانكم مكلفون ب�سفتكم طرفا يف الق�سية 

امل�سار اليها اأعاله باحل�سور لجتماع اخلربة وفقا للتفا�سيل التية :
اليوم : الربعاء  املوافق : 2017/8/2 ال�ساعة : 1.00 ظهرا   - مقر اخلبري الكائن : �سارع ال�سيخ زايد بناية لطيفة 
الطابق 24 مكتب 2403 - دبي - ت : 0097143524030  / 0097143524202/ 0097143273130  -  وذلك لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم 

خالل املهلة املحدد فان اخلبري �سيبا�سر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
CGMA-CPA اخلبري احل�سابي  - احمد حممد
�سريك / مدير باملكتب المريكي لال�ست�سارات املايل 

ع�سو باجلمعية المريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني  24315 
ع�سو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني - 824 - الإمارات العربية املتحدة

خبري ح�سابي مقيد بوزارة العدل رقم - 473 الإمارات العربية املتحدة 

اإعالن بالن�سر 
مبوعد اجتماع خربة 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
بناء على احلكم التمهيدي ال�سادر من حمكمة دبي البتدائية بالق�سية رقم 2017/130 
عقاري كلي واملرفوعة من املدعي / حبيب عبدالعلي بور عبيات وتكليفنا باإعداد تقرير 
ح�سابي لذا نرجو ح�سوركم ب�سفتكم املدعي عليه / حممد ن�سر اهلل قا�سمي  او من ينوب 
دبي - منطقة اخلليج   - لتدقيق احل�سابات  الو�سط  ال�سرق  عنكم  لالجتماع يف مكتبنا 
التجاري )بزن�س بني( - �سارع ال�سعادة - مقابل فندق جي دبليو ماريوت دبي - بناية ريجال 
تاور - ا�سفل البناية زووم �سوبر ماركت - مكتب رقم 1304  ت : 045148248  ف : 045148252  
متحرك : 0506183882  م�سطحبني معكم كافة الوراق وامل�ستندات التي تخ�س الدعوى 
وذلك يف يوم الحد املوافق 2017/8/6 ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك ملناق�سة الدعوى  لذا 

يرجى تقدمي كافة الوراق وامل�ستندات التي تخ�س الدعوى
اخلبري احل�سابي 
عو�س العبد على العامري 
  0506183882

اإعــالن عن 
اجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ القطب ملقاولت البناء - �س  ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/1   ال�ساعة 8.30 

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4538/2017/13 
4541/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 ندمي عبا�س حممد عبا�س 

جيهان زيب ب�سارت علي 

مبلغ املطالبة
13886 درهم + تذكرة العودة 
17332 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ ال�سنافر لتنظيف املباين 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/20   ال�ساعة 8.30

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6470/2017/13 
6469/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 اليا�س جاك اخلوري 

�سنتو�س �ساندرا دا�س بروبو ل �ساندرا دا�س  

مبلغ املطالبة
95000 درهم + تذكرة العودة 
23938 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
  اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مدير الدعوى ن�سرا 

 الدعوى ال�ستئنافية رقم )416( ل�سنة )2017( ا�ستئناف مدين عجمان 
�سادر بتاريخ 2017/5/14 م ، يف الق�سية رقم )279( ل�سنة )2017( م مدين جزئي - عجمان 

امل�ستاأنف / را�سد حممد جمعه املن�سوري 
امل�ستاآنف �سدها / �سركة ال�سالوي لالملونيوم والزجاج - ذ م م 

الحتادية  عجمان  حمكمة  يف  ال��دع��وى  م��دي��ر  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت   - ن�سرا   : ال��ع��ن��وان 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  �س   9.40 ال�ساعة     2017/8/1 الثالثاء   ي��وم  ال�ستئنافية 
وتقدمي كافة امل�ستندات خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالم العالن ومن �سمنها مذكرة جوابية 
او بوا�سطة  امل�س�تاأنف ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا  املرفوعة من  على الدعوى ال�ستئنافية 

وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك  
 حرر العالن يف  2017/7/24

   مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن بالن�سر    
اإعالن �سحيفة الطعن رقم 2017/717 

بوكالة املحامي : عبداهلل مروان  
اإىل - 1/جلف ماركتينج كون�سلتانت�س - 2/ �سركة �سان�س ملقاولت البناء - ذ م م 
ال�سادر  جت��اري   2016/384 رق��م  ال�ستئناف  احلكم  ب��اأن  لديكم  معلوما  ليكن 
بتاريخ 2016/10/25 م قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف الطاعنة / �سركة 
اي بي انت�س العقارية - بارك العقارية -  يف الطعن امل�سار اليه اعاله وعليكم 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات 
التي يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى ال�سكيلي 
مدير مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 الدعوى 2017/20  جتاري كلي

�سد  اخل�سم املدخل : مريكو رينو بونورا   
املقامة من :  بانكو بوبيولر ا�سبانول ا�س ايه 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم  2017/20  جتاري 
كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�سو�س  م   1992 ل�سنة  الثبات  قانون 
املو�سح  العنوان  على  �سيعقد يف مقر مكتبنا  وال��ذي  قانونا  او من ميثلكم  اجتماع خربة 
ادناه وذلك يوم الحد  املوافق 2017/7/30  يف متام ال�ساعة 30 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2015/507   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ : بنك اخلليج الول - فرع دبي 
عنوانه : دبي  - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : حممود طرلن �سك�سته بند  - عنوانه : يعلن على مقر عمله - مدير فرع التعامالت امل�سرفية - بنك ملي 
ايران - فرع دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
الثمن خالل  ان يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم 
الر�س : 30 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : MED 101 - رقم الوحدة : 407 - امل�ساحة : 90 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب����� )871.875.00( درهم- مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : االميدا انرتنا�شيونال للتجارة العامة - ذ م م 
النهدة  دي��رة -  ال��ربق��اوي -  رائ��د حممود �سريف  العنوان : مكتب رق��م 203 - ملك حممد 
القيد  رق��م   622714  : الرخ�سة  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الثانية 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1041765 مبوجب   : التجاري  بال�سجل 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/7/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/18 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق 
الطابق   )1( رق��م  بناية   - �سكوير  ب��اي   - ال��ت��ج��اري  اخلليج   - دب��ي   : ال��ع��ن��وان  احل�شابات  
العا�سر - مكتب رقم 1004 -  هاتف  0097144517709 ، فاك�س : 0097144569166 ، موبايل 
: 00971555578859 ،  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�سم امل�سفي/ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات  
العنوان : دبي - اخلليج التجاري - باي �سكوير - بناية رقم )1( الطابق العا�سر - 
مكتب رقم 1004 -  هاتف  0097144517709 ، فاك�س : 0097144569166 ، موبايل 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ،  00971555578859  :
للتجارة  انرتنا�شيونال  االميدا  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد 
دب��ي بتاريخ 2017/7/18  واملوثق  ق��رار حماكم  العامة - ذ م م  وذل��ك مبوجب 
اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2017/7/18 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل

رقم 2017/19794   
املنذر : احمد جمال عبدالعزيز كامل - م�سري اجلن�سية - ب�سفتي مفو�سا عن / فهد �سلطان لوتاه 
- مبوجب تفوي�س رقم )2017/1/58505( ب�سفته املوكل واملمثل القانوين عن / بنك دبي ال�سالمي 

- مبوجب وكالة رقم 2015/1/205488 بتاريخ 2015/10/7  
املنذر اليها : ال�سفا واملروة للتجارة العامة - ذ م م - وميثلها قانونا �سمري عبداحلميد �سيد - م�سري 

اجلن�سية العنوان : راأ�س اخليمة - منطقة النخيل - �سارع اجلوهرة - فيال 14 
 0526347764 - 0526347764

مو�سوع : مطالبة مببلغ 84658 درهم 
وقدره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  فان   - الخطار  ذلك  مبوجب 
84658 درهم )اربعة وثمانون الف و�ستمائة وخم�سة وثمانون درهم فقط( وذلك خالل مدة �سبعة ايام 
من تاريخ هذا العالن - وال �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
)ميت�سوبي�سي كانرت ابي�س 2015/مركبه خفيفه( رقم  33297 )خ�سو�سي عجمان ( طبقا لن�س املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل

رقم 2017/19795   
املنذر : احمد جمال عبدالعزيز كامل - م�سري اجلن�سية - ب�سفتي مفو�سا عن / فهد �سلطان لوتاه 
- مبوجب تفوي�س رقم )2017/1/58505( ب�سفته املوكل واملمثل القانوين عن / بنك دبي ال�سالمي 

- مبوجب وكالة رقم 2015/1/205488 بتاريخ 2015/10/7 
املنذر اليها :  حممد م�سطفى حممد يا�سني - اردين اجلن�سية 

العنوان : راأ�س اخليمة - منطقة راأ�س ال�سالب - �سارع الكرتيك �سيتي - فيال 30 - بالقرب ات�سالت 
  0509999144 - 026212137

مو�سوع : مطالبة مببلغ 86672 درهم 
وقدره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  ف��ان  الخ��ط��ار-  ذل��ك  مبوجب 
ال��ف و�ستمائة واثنني و�سبعون دره��م فقط( وذل��ك خ��الل م��دة �سبعة  86672  دره��م )�ستة وثمانون 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سي�سطر املنذر لتخاذ اج��راءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر )كيا اوبتيما /ابي�س 2016/مركبه خفيفه( رقم  35719 )خ�سو�سي ابوظبي( طبقا لن�س املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية.
املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4722 
املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 

املنذر اليهما :  1- انى جرا�سى لن�سادير ا�س ا�ساى - �سفتها امل�ستاأجرة 
2- جينيفيفي  اكاى تورنا قويا - حمررة ال�سيكات وملتزمة بالعقد

املنذر اليهما الوىل م�ستاأجرة ال�سقة رقم اإ�س )39( يف البناء امل�ساد على قطعة الر�س رقم )895-312( منطقة ال�سوق 
الكبري والثانية حمررة ال�سيكات وملتزمة بالعقد ارتد لهما ال�سيكات التالية الول رقم 15 بتاريخ 2017/3/1 بقيمة 
6.000 درهم والثاين رقم 16 بتاريخ 2017/5/1 بقيمة 6.000 درهم وامل�سحوبني علىبنك امل�سرق - دبي - وحيث انهما 
 17.493( بقيمة  امل�ستحقات  ودفع  التجديد  دون  املاأجور من  �ساغالن  بتاريخ 2017/6/30 وظال  انتهي عقدهما  قد 
التجديد عن كل يوم  تاأخري  ا�سافة مل ذكر 500 دره��م غرامة  تاريخ 2017/7/5 مما �سيرتتب عليهما  دره��م( حتى 
و 2500 دره��م غرامة عن كل �سيك مرجتع و 2000 دره��م يف ح��ال فتح ب��الغ يف ال�سرطة + 3000 دره��م يف ح��ال رفع 
دعوى ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�س البارز بظهر العقد.  لذا عليهما بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع 
�سندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية �سدهما لدفع 

امل�ستحقات اليجارية واخالء املاجور والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف  حتى الخالء التام. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4723 

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها : فندق امبا�سادور - �سفتها امل�ستاأجره  - جمهولة حمل القامة 

امل�ساد على قطعة الر�س رقم )312-895(  البناء  )اإ�س 30( يف  ال�سقة رقم  اليها م�ستاأجرة  املنذر 
دون  م��ن  امل��اأج��ور  �ساغلة  وظلت   2017/6/30 بتاريخ  عقدها  انتهي  وق��د  الكبري  ال�سوق  منطقة 
التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )607 درهم( حتى تاريخ 2017/7/5 مما �سيرتتب عليها ا�سافة 
مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم يف حال رفع دعوى ايجارية 
وفقا لل�سرط اخلا�س املطبوع والبارز بظهر العقد ، لذا عليها بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل 
اتخاذ  �سنتابع  وال  القانون  مع  واملتطابق  العقد  بظهر  امل��ذك��ور   3 رق��م  للبند  �سندا  ا�سبوع  م��دة 
بالر�سوم  وال��زام��ه��ا  امل��اج��ور  واخ���الء  الي��ج��اري��ة  امل�ستحقات  لدفع  �سدها  القانونية  الج����راءات 

وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4721

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها : ال�سرق والغرب لل�سفريات - �س ذ م م  - �سفته امل�ستاأجره  - جمهولة حمل القامة 

 )117-490( رق��م  الر���س  قطعة  على  امل�ساد  البناء  يف   )113( رق��م  ال�سقة  م�ستاأجرة  اليها  املنذر 
دون  من  امل��اأج��ور  �ساغلة  وظلت   2017/6/30 بتاريخ  عقدها  انتهي  قد  اأن��ه  وحيث  امل��رر  منطقة 
التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )431 درهم( حتى تاريخ 2017/7/5 مما �سيرتتب عليها ا�سافة 
مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم يف حال رفع دعوى ايجارية 
وفقا لل�سرط اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليها بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة 
ا�سبوع �سندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  امل��اج��ور  واخ��الء  اليجارية  امل�ستحقات  لدفع  �سدها  القانونية 

وامل�ستحقات حتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/117 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- جلوبال د�سرتبيو�سن م م ح - مكتب متثيل - جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/3 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ داتوايلر ميدل اي�ست م م ح - بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )536.000( خم�سمائة و�ستة وثالثون الف درهم ، والفائدة 
 2017/1/5 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
وحتى متام ال�سداد ، والزمتها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19163 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  موفق حممد �سعيد العمارين) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )27،176.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 12276/ خ�سو�سي / 7 /اأبوظبي( من نوع ) 
ني�سان التيما _ �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19177 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  حممد نور علي حممد غو�س ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )  32،600.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  /ال�سارقة( من    2  / 31542/ خ�سو�سي   ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
) كيا كارنز _ ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19175 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  عبدالوهاب خان ا�سماعيل خان  ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )  59،647.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 42151/ خ�سو�سي / ابي�س  /ال�سارقة( من نوع 
) ني�سان التيما _ �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19173 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  ايهم نادر حبابه  ) جمهول حمل الإقامة ( 

درهم   )  13،568.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 20276/ خ�سو�سي /12 /اأبوظبي( من نوع ) 
كيا �سورينتو _ ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   19165 / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م  
املنذر اإليه :  فانا باراتي راموايل  ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )  14.600،00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 65978/ خ�سو�سي / الفئة الوىل  /ال�سارقة( 
من نوع ) هوندا _ �سالون �سيفيك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعــــــــــالن 

ليكن معلوما للجميع ال�سيد/حممد عبد العزيز بن حممد �سفيق - بنجالدي�س اجلن�سية ب�سفته 
مالك برج كلباء لتجارة املالب�س اجلاهزة - ذ م م ، رخ�سة رقم 543494 دائرة التنمية القت�سادية 
البلو�سي -  الرخ�سة ل�سالح /حممد عبدالرحمن عبداهلل  والتنازل عن  بيع  ال�سارقة يرغب يف 
اإماراتي اجلن�سية بن�سبة 51% وابو �سفيان حممد عبدالعزيز جن�سيته بنجالدي�س - بن�سبة %49 

- تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  
وعمال بن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان الكاتب 
العدل  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء امل�سار الهي بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور بالعالن لتباع الجراءات القانونية 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء املدنية الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/ داميوند جوي�س للرتكيبات  املعدنية - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�سة  2017/8/8  ال�ساعة 15:00      

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6258/2017/13 
 5192/2017/13
 5173/2017/13
 5193/2017/13
 5194/2017/13
 5191/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�سم املدعي
 حممد فاروق كرم الهي

حممد �سهزاد حممد اعظم
ا�سف حممود فاروق احمد 

زيكار اهلل حممد يون�س 
حممد اح�سان الهي منظور ح�سني

امانت علي حممد ح�سني 

مبلغ املطالبة
14169 درهم + تذكرة العودة
13523 درهم + تذكرة العودة
13187 درهم + تذكرة العودة
16399 درهم + تذكرة العودة
15350 درهم + تذكرة العودة
16941 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر 

                        اىل املدعي عليه/ القطب ملقاولت البناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/21 ال�ساعة 8.30  

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4539/2017/13 
4540/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد ابو العال بدوي عمر 

غولوت خان حامات خان 

مبلغ املطالبة
32350 درهم + تذكرة العودة 
20345 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 يف  الدعوى  رقم 2013/2903  جتاري جزئي -  ال�سارقة 

املدعي عليه الثاين / با�سم حممد ر�سا امل�سري 
عليها  املدعي  ال�سالمي �سد  ال�سارقة  / م�سرف  املدعي  املرفوعة من  اعاله  املذكورة  الدعوى  اىل  بال�سارة 
 الوىل / موؤ�س�سة درعا للنقليات ومالكها / خالد احمد قا�سم ، واملدعي عليه الثاين / با�سم حممد ر�سا امل�سري 
فقد مت اإعادة ندب اخلبري / احمد اأي حممد ملبا�سرة الدعوى ، وعليه فانكم مكلفون ب�سفتكم طرفا يف الق�سية 

امل�سار اليها اأعاله باحل�سور لجتماع اخلربة وفقا للتفا�سيل التية :
اليوم : الربعاء  املوافق : 2017/8/2 ال�ساعة : 1.00 ظهرا   - مقر اخلبري الكائن : �سارع ال�سيخ زايد بناية لطيفة 
الطابق 24 مكتب 2403 - دبي - ت : 0097143524030  / 0097143524202/ 0097143273130  -  وذلك لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم 

خالل املهلة املحدد فان اخلبري �سيبا�سر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
CGMA-CPA اخلبري احل�سابي  - احمد حممد
�سريك / مدير باملكتب المريكي لال�ست�سارات املايل 

ع�سو باجلمعية المريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني  24315 
ع�سو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني - 824 - الإمارات العربية املتحدة

خبري ح�سابي مقيد بوزارة العدل رقم - 473 الإمارات العربية املتحدة 

اإعالن بالن�سر 
مبوعد اجتماع خربة 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
بناء على احلكم التمهيدي ال�سادر من حمكمة دبي البتدائية بالق�سية رقم 2017/130 
عقاري كلي واملرفوعة من املدعي / حبيب عبدالعلي بور عبيات وتكليفنا باإعداد تقرير 
ح�سابي لذا نرجو ح�سوركم ب�سفتكم املدعي عليه / حممد ن�سر اهلل قا�سمي  او من ينوب 
دبي - منطقة اخلليج   - لتدقيق احل�سابات  الو�سط  ال�سرق  عنكم  لالجتماع يف مكتبنا 
التجاري )بزن�س بني( - �سارع ال�سعادة - مقابل فندق جي دبليو ماريوت دبي - بناية ريجال 
تاور - ا�سفل البناية زووم �سوبر ماركت - مكتب رقم 1304  ت : 045148248  ف : 045148252  
متحرك : 0506183882  م�سطحبني معكم كافة الوراق وامل�ستندات التي تخ�س الدعوى 
وذلك يف يوم الحد املوافق 2017/8/6 ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك ملناق�سة الدعوى  لذا 

يرجى تقدمي كافة الوراق وامل�ستندات التي تخ�س الدعوى
اخلبري احل�سابي 
عو�س العبد على العامري 
  0506183882

اإعــالن عن 
اجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ القطب ملقاولت البناء - �س  ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/1   ال�ساعة 8.30 

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4538/2017/13 
4541/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 ندمي عبا�س حممد عبا�س 

جيهان زيب ب�سارت علي 

مبلغ املطالبة
13886 درهم + تذكرة العودة 
17332 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ ال�سنافر لتنظيف املباين 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/20   ال�ساعة 8.30

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6470/2017/13 
6469/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 اليا�س جاك اخلوري 

�سنتو�س �ساندرا دا�س بروبو ل �ساندرا دا�س  

مبلغ املطالبة
95000 درهم + تذكرة العودة 
23938 درهم + تذكرة العودة

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
  اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مدير الدعوى ن�سرا 

 الدعوى ال�ستئنافية رقم )416( ل�سنة )2017( ا�ستئناف مدين عجمان 
�سادر بتاريخ 2017/5/14 م ، يف الق�سية رقم )279( ل�سنة )2017( م مدين جزئي - عجمان 

امل�ستاأنف / را�سد حممد جمعه املن�سوري 
امل�ستاآنف �سدها / �سركة ال�سالوي لالملونيوم والزجاج - ذ م م 

الحتادية  عجمان  حمكمة  يف  ال��دع��وى  م��دي��ر  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت   - ن�سرا   : ال��ع��ن��وان 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  �س   9.40 ال�ساعة     2017/8/1 الثالثاء   ي��وم  ال�ستئنافية 
وتقدمي كافة امل�ستندات خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالم العالن ومن �سمنها مذكرة جوابية 
او بوا�سطة  امل�س�تاأنف ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا  املرفوعة من  على الدعوى ال�ستئنافية 

وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك  
 حرر العالن يف  2017/7/24

   مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن بالن�سر    
اإعالن �سحيفة الطعن رقم 2017/717 

بوكالة املحامي : عبداهلل مروان  
اإىل - 1/جلف ماركتينج كون�سلتانت�س - 2/ �سركة �سان�س ملقاولت البناء - ذ م م 
ال�سادر  جت��اري   2016/384 رق��م  ال�ستئناف  احلكم  ب��اأن  لديكم  معلوما  ليكن 
بتاريخ 2016/10/25 م قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف الطاعنة / �سركة 
اي بي انت�س العقارية - بارك العقارية -  يف الطعن امل�سار اليه اعاله وعليكم 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات 
التي يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى ال�سكيلي 
مدير مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 الدعوى 2017/20  جتاري كلي

�سد  اخل�سم املدخل : مريكو رينو بونورا   
املقامة من :  بانكو بوبيولر ا�سبانول ا�س ايه 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم  2017/20  جتاري 
كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�سو�س  م   1992 ل�سنة  الثبات  قانون 
املو�سح  العنوان  على  �سيعقد يف مقر مكتبنا  وال��ذي  قانونا  او من ميثلكم  اجتماع خربة 
ادناه وذلك يوم الحد  املوافق 2017/7/30  يف متام ال�ساعة 30 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2015/507   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ : بنك اخلليج الول - فرع دبي 
عنوانه : دبي  - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : حممود طرلن �سك�سته بند  - عنوانه : يعلن على مقر عمله - مدير فرع التعامالت امل�سرفية - بنك ملي 
ايران - فرع دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
الثمن خالل  ان يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم 
الر�س : 30 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : MED 101 - رقم الوحدة : 407 - امل�ساحة : 90 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب����� )871.875.00( درهم- مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4727
املنذر  : عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل 

املنذر اليه : يف اي بي - �س ذ م م - جمهول حمل القامة  
املوؤرخ  ب�����س��داد القيمة الي��ج��اري��ة ع��ن العقد   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  امل��ن��ذر  ان 
�سي�سطر  وال  تاريخه  م��ن  يوما  ث��الث��ون  غايته  موعد  يف   2016/10/27
بالتعوي�سات  الزامه  قبله مع  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  املنذر من 
وكافة امل�ساريف التي يتكبدها املنذر  -  ب�سرورة اللتزام ب�سداد ر�سوم املياه 
والكهرباء ور�سوم اخلدمه ف�سال عن اي ر�سم م�ستحق للجهات احلكومية 

والر�سمية الناجمه عن النتفاع بالعني املوؤجرة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/730 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- كيميكال ويز  - �س ذ م م 2-حممد ر�سا ابراهيم قا�سميان  جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/23 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك �سادرات ايران الفرع الرئي�سي بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
واربعة  و�ستمائة  درهم ثالثة ماليني   3.644.724.40/ وق��دره  مبلغ  بالت�سامن  للمدعي 
�سنويا  بواقع %9  والفائدة  فل�سا  واربعون  واربعة وع�سرون درهم  و�سبعمائة  الف  واربعون 
على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ 2017/3/7 حتى ال�سداد التام ف�سال عن امل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1124  جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهم /1- فلفاجر جرنال تريدينغ - م م ح 2- �سب دو�ست تيمور مالمريي 3- فاينايل بيزن�س 
للتجارة العامة - م م ح 4- �س تي ال - �س م ح  5- علي نو�ساذر مالمريي كجوري  جمهويل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك 
�سادرات ايران حكمت املحكمة : مبثابة احل�سوري : الزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالثة بالت�سامن 
والتكافل ان يوؤدوا اىل البنك املدعي مبلغ مقداره 74.668.585.36 درهم )اربعة و�سبعون مليونا و�ستمائة 
عليهما  املدعي  ال��زام  مع  فل�سا(  وثالثون  و�ستة  درهم  وثمانون  وخم�سة  وخم�سمائة  الفا  و�ستون  وثمانية 
درهم  ال��ف  خم�سمائة  مبلغ  ح��دود  ويف  عليهم  املدعي  باقي  مع  والت�سامم  بالت�سامن  اخلام�س  الرابعة 
الزامهم  مع  ال�سداد  متام  وحتى   2016/4/6 تاريخ  من   %9 �سنويا  باملائة  ت�سعة  وفائدة  املبلغ  اجمايل  من 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل  اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طبات.   حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1045 جتاري جزئي                                                

القامة  حمل  جمهول  كون�ستانتينو   �سيجوا  ار  جي  جو�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/3/6 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك الحتاد الوطني  - �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
دراهم  وت�سعة  و�ستمائة  الفا  وثمانون  )خم�سة  دره��م   85609.46 مبلغ  املدعي  اىل 
والزمته   ، ال�سداد  تاريخ 2016/1/17 وحتى  واربعون فل�سا( وفائدة 9% من  و�ستة 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد 
على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2017/260  جتاري كلي 
مادابورام   2-غفور  م   م  ذ   - الديزل  لتجارة  ال�سقر   -  1/ عليهما  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �سيتي بنك ان اي��ه  قد اق��ام الدعوى 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
2017/7/13 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع 
: بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول عدا اخلبري ال�سابق 
ال�سادر بتلك اجلل�سة.  وح��ددت لها  ندبه وتكون مهمته وفق منطوق احلكم 
: 09 �سباحا يف  ال�ساعة 30  املوافق 2017/7/31   الثنني   يوم  املحكمة جل�سة 

القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/706  جتاري كلي 

اىل امل��دع��ي عليهما /1 - حممد ام��ري اق��ا ده��ق��اين ���س��ارى - جم��ه��ويل حمل 
القامة مبا ان املدعي / بنك �سادرات ايران - فرع   قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/29 
بندب   : املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم 
اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفقا ملنطوق 
ال��ت��ق��ري��ر(.  وح���ددت لها  اي���داع  ب��اأن��ه مت  ال�����س��ادر بتلك اجلل�سة )علما  احلكم 
: 09 �سباحا يف  ال�ساعة 30  املوافق 2017/7/31   الثنني   يوم  املحكمة جل�سة 

 .Ch2.E.21 القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2040  جتاري جزئي 

اأم التجزئة - �س ذ م م  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اىل املدعي عليه / 1- ك 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  م   م  ذ  ���س   - وال��ف��واك��ه  امل��دع��ي/ مهتاب للخ�سار  ان 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 وفائدة  دره��م   324.873/01(
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الحد 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة     2017/7/30 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2101  جتاري جزئي 
ميدي�ست  2-اك�سنتيال  الو���س��ط  ال�سرق  ت��داول  اك�سنتيال  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
للو�ساطة التجارية - �س ذ م م  3-اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - �س ذ م م 4- اك�سنتيال 
ميدي�ست للو�ساطة التجارية - �س ذ م م - فرع -  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي   : وميثله  بوبي�سكو  اني�سورا 
بالدرهم  يعادله  وم��ا  امريكي  دولر   )75000( قيمة  مببلغ  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها 
الإماراتي 27000 درهم -  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/2  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/251  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- حممد ر�سا حممد تقي را�ستي ا�سل  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها �سم ملف احلجز  ان املدعي/ على غفار علوي   قد 
التحفظي رقم 2017/30 مدين واعتبارا كافة ما به من م�ستندات بينة ل�سالح املدعي 
ويف املو�سوع احلكم : ب�سحة اجراءات احلجز التحفظي رقم 30/2017 مدين - الزام 
املدعي عليه مب�سروفاته واتعاب املحاماة عنه ف�سال عن م�سروفات واتعاب املحاماة 
عن الدعوى املاثلة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/8/1   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/918   جتاري كلي               
علي  2-ابراهيم حم�سن  م  م  ذ  �س   - ال�سيارات  لتجارة  1-�سروح   / عليه  املدعي  اىل 
ال�سويدي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ادفانتيج موتورز - �س ذ م م وميثله 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي   :
بالزام املدعي عليهما على �سبيل الت�سامن مببلغ وقدره )870000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  ال�ستحقاق 2016/10/6 وحتى 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/16  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/728  جتاري كلي               

ربيع  احمد   -2 ال�ساذيل  احمد   عبدالعزيز  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ال�سيد �سالح ، اخل�سم املدخل /3- �سركة تريبو جريل كافيه - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عدنان حممد �سالح بام�سعود   قد 
�سركة.    وت�سفية  دع��وى حل   : املو�سوع  الدعوى ومو�سوعها   اأق��ام عليك 
ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/7/31    ي��وم الثنني  وح��ددت لها جل�سة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/343  عقاري كلي 
باد   -2/ املدخل  ، اخل�سم  ليمتد  )ناين(   9 بروبرتيز  اأمنيات    -1  / املدخل   اىل  اخل�سم 
البيطار  رمي��ون  مي�سال  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ليمتد  ناين  بروبرتيز 
املطالبة ب�سم ملف  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  : حكمت حممود فيا�س قد  وميثله 
الدعوى رقم 2014/368 عقاري كلي وامل�ستاأنفة برقم 2014/305 و2016/36 عقاري واملرفق 
به عقد البيع وال�سرار واي�سالت ا�ستالم املبالغ والنذار واملطالبة بف�سخ عقد البيع وبالزام 
املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )1.173.062 درهم( 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/8/6   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1495  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-مري�سانت �ستار العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م  2- حممد علي 
جمهويل  للمديونية   �سخ�سي  وكفيل  �سريك  ب�سفته   - ال��ي��ادراين  كدخايل  عبداحل�سني 
اأق���ام عليك الدعوى  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك دب��ي ال��ت��ج��اري - ���س م ع - ق��د 
املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  املدعي عليها  بالزام  ومو�سوعها 
مبلغ  9.508.664.67  درهم كما يف تاريخ 2017/4/4 مع الفائدة القانونية بواقع 12% ومن 
هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن  تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
الربعاء   يوم  لها جل�سة  والتعاب. وحددت  وامل�ساريف  والر�سوم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ 
املوافق  2017/8/2   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1292  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جلوبل هاو�س لالعمال - �س م ح  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ انتيل �سرياميك - �س م ح وميثله : حممود 
ح�سني علي احمد -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة  برد 
ال�سيكات ووق��ف �سرفها ورد قيمة ما مت �سرفه منها.  وح��ددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/7/31   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1484  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سيلبي وورلد وايد - م د م �س 2-ماني�س جويل موكي�س كومار 3-�سيلبي 
كابل تيكنولوجيز ليمتد - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �س م ع   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما 
بينهم بان يدفعوا للم�سرف املدعي املبلغ املدعي به البالغ )23153834.31 درهم( الر�سوم 
حجز   2017/51 رق��م  التحفظي  احلجز  ام��ر  وب�سحة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
حتفظي دبي ال�سادر بتاريخ 2017/1/30 و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch2.E.22 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2017/8/16    الربعاء   يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/603  ا�ستئناف مدين 

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-ت��اج��ا م���ال ح�سني حم��م��د 2- ���س��رك��ة ف��وج��ي لند 
دي�سرتيبيو�سن  /دي��ل  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  للنقليات  
العتيبي   قد  ب��ادي  املنطقة احل��رة - وميثله : احمد مهدي فهد  اإن تي  اأي 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2016/452 مدين كلي بتاريخ 
ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/9/11    الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سه  2017/5/3 وح��ددت 
او من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/350 احوال نف�س م�سلمني                                              
اىل املدعي عليه/1- حممد ح�سني حممد ال�سطل جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / تهليل زهري 
جودت ابو �سيدو  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/19 يف الدعوى املذكورة 
النفقة  بزيادة   -1 احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ابو�سيدو  ج��ودت  زه��ري  تهليل  ل�سالح/  اع��اله 
ال�سادر يف ال�ستئنافني رقمي 379 و 383 ل�سنة  املذكور مبوجب احلكم  املفرو�سة للمح�سون ح�سني 
2013 �سرعي ا�ستئناف ال�سارقة مبلغ 500 درهم �سهريا لي�سبح ا�سال وزيادة مبلغ 3000 درهم �سهريا 
�ساملة امل�سكن وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2017/2/22 ، 2- الزام املدعي  
عليه بان يوؤدي  امل�سروفات الدرا�سية لبنة ح�سني ح�سبما تقرره جهة الدارة املخت�سة  3- الزام املدعي 
عليه با�ستخراج اقامة  لبنة ح�سني ح�سب الجراءات املتبعة لدى اجلهات املخت�سة  4- الزام املدعي 
عليه بامل�سروفات ومبلغ 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2239   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- جمموعة ال�سناعات املتطورة - �س ذ م م  جمهول حمل 
اأقام  قد  م   م  ذ   - ال�سباغ  التنفيذ/املوجب لعمال  ان طالب  القامة مبا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )248433.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- �سحة 
يف  جت��اري  حتفظي  حجز   2016/124 رق��م  التحفظي  احلجز  ام��ر  وتثبيت 
حدود املبلغ املق�سى به ف�سال عن املم�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1454  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ام ات�س ايه خلدمات متابعة املعامالت - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد كامل خليل ر�سوان   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  مببلغ وقدره )15000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق  
وحتى ال�سداد التام .  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/8/6  ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 يف  الق�سية  رقم 2017/557 جتاري جزئي ال�سارقة 

يعلن اخلبري يون�س علي املال واملعني من قبل حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/557 جتاري جزئي ال�سارقة 

املدعي : بنك دبي ال�سالمي 
عمران  ح�سن  ابراهيم  علي  ال�سيد/  ح�سن عمران   ابراهيم  علي   : عليه  املدعي 
حل�سور اجتماع اخلربة واملقرر يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/27 ، ال�ساعة 3.00 
املدينة  �سارع   - مويلح  منطقة   - ال�سارقة     : يف  الكائن  اخلبري  مقر  يف  م�ساء 
اجلامعية - مبنى عيادة اك�س�س - مكتب رقم 202  -  ب�سفته ال�سخ�سية او من ينوب 

عنه بتوكيل ر�سمي  لال�ستف�سار يرجى الت�سال على الرقم : 050-1663444 
اخلبري امل�سريف   
يون�س علي حممد املال  

اإعالن ح�سور 
اجتماع خربة م�سرية 

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 217/112 م 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم علي قمرب يل البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
بعلبك للحالقة ( مبوجب  البالغة 100%  يف )�سالون  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 
 - اجلن�سية  اردين   - نور  ح�سن  حممد  حممود  ال�سيد/  اىل  وذلك   )505380( رقم  رخ�سة 
تعديالت اخرى :  تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر - وتغري ال�سم التجاري من )�سالون 
بعلبك للحالقة( اىل )�سالون الهيبة للرجال ( وتغري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اإعالن بالن�سر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم

تقدمت ال�سيدة/ بتول ح�سني  يو�سف احمد ح�سني �سجواين ، اإماراتية 
بتول  م��ن  ا�سمها  تغيري  بطلب  ال�سرعية  دب��ي  حمكمة  اىل  اجلن�سية 
اأم��رية ح�سني يو�سف احمد  اإىل  ح�سني يو�سف احمد ح�سني �سجواين 
ح�سني �سجواين - وعلى من لديه اعرتا�س ان يتقدم به ايل املحكمة 

املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اإعالن  بالن�سر
2017/1/4775 

املنذر : خالد عبدالرحيم العطار - اإماراتي اجلن�سية 
وميثله بالتوقيع ال�سيد/ يزن حممد علي الفريحات 

العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة )فندق ميلنيوم بالزا( - هاتف : 0501807375 
املنذر اليها : �سركة كويا�سكو للتجارة العامة - ذ م م  - ممثلة بال�سيدة/ �ساهدة حممد كويا 

العنوان : �سارع ال�سيخ زايد - دبي - فندق ميلنيوم بالزا دبي - مكتب رقم )1903( 
هاتف : 0506979323  - 0509212679 

امل�ستحق  اليجار  ب��دل  دف��ع  ب�سرورة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  ف��ان  العديل  الن��ذار  ه��ذا  ومبوجب 
بتاريخ 2017/7/1 وال �سي�سطر املنذر برفع الدعوى الق�سائية بحق املنذر اليه ال�سادة كويا�سكو 
للتجارة العامة ممثلة بجميع اطرافها املذكورين اعاله وا�ست�سدار امر الداء مع حتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب التقا�سي واملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4726

املنذر  : عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل 
 املنذر اليه : �سالون جريال�س اند كريل�س للتجميل - جمهول حمل القامة 
املوؤرخ  ب�����س��داد القيمة الي��ج��اري��ة ع��ن العقد   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  امل��ن��ذر  ان 
2016/4/11 يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �سي�سطر املنذر 
بالتعوي�سات وكافة  الزامه  القانونية قبله مع  اتخاذ كافة الج��راءات  من 
املياه  ر���س��وم  ب�سداد  الل��ت��زام  ب�����س��رورة    - امل��ن��ذر   يتكبدها  التي  امل�ساريف 
والكهرباء ور�سوم اخلدمة ف�سال عن اي ر�سم م�ستحق للجهات احلكومية 

والر�سمية الناجمه عن النتفاع بالعني املوؤجرة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

نظمته “ كلية دبي لل�شياحة” مب�شاركة 20 من ال�شركاء يف القطاع 

اأكرث من 400 مواطن �سارك يف اليوم املفتوح للت�سجيل مببادرة م�سياف 

اإك�سبو 2020 دبي يعقد �سراكة مع “اأك�سنت�سر”
 ل�سمان توفري جتربة رقمية مميزة لزواره

راأ�ض اخليمة للتوفيق والتحكيم التجاري يتعاون مع دبي املايل 

•• دبي-الفجر: 

لدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  لل�سياحة”  دب���ي  “كلية  ا�ستقبلت 
 400 اأكرث من  التجاري يف دبي  ال�سياحة والت�سويق 
مواطن لتقدمي طلباتهم للعمل يف القطاع ال�سياحي، 

وذلك خالل فعالية اليوم املفتوح التي نظمتها موؤخراً 
يف فندق �سانغريال دبي. كذلك تلقت الكلية اأكرث من 
للت�سجيل يف  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��رب  2000 طلب 

مبادرة م�سياف.  
العام  مطلع  اأط��ل��ق��ت  ق��د  لل�سياحة  دب��ي  كلية  وك��ان��ت 

مواطنني  ا�ستقطاب  بهدف  م�سياف  مبادرة  اجل��اري 
القطاع  للعمل يف  الإم��ارات��ي،  ال�سباب  ومواطنات من 
من  بنخبة  ال��ق��ط��اع  ورف���د  دب���ي،  اإم����ارة  يف  ال�سياحي 
امل��واط��ن��ني امل��وؤه��ل��ني م���ن خ���الل ت��دري��ب��ه��م وتطوير 

مهاراتهم عرب برامج تدريبية متنوعة. 

20 جهة من القطاع  اأي�ساً   و�سارك يف اليوم املفتوح 
ال�سياحي واحلكومي ملقابلة الراغبني بالعمل يف هذا 
واإج���راء مقابالت للمتقدمني  دب��ي،  اإم���ارة  امل��ج��ال يف 
كان  ح��ال  يف  املتاحة  الوظيفية  للفر�س  واختيارهم 

املتقدم م�ستوٍف ملتطلبات الوظيفة املطروحة. 

اإح�ساء اأبوظبي ي�سدر اأحدث تقاريره الإح�سائية لأ�سعار امل�ستهلك 
•• ابوظبي-وام: 

يقدم  ال��ذي  الإح�سائية،  تقاريره  اأح��دث  اأبوظبي   - الإح�ساء  مركز  اأ�سدر 
حتليال لنتائج ح�ساب الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر يونيو من عام 
القيا�سي  الرقم  ح�ساب  نتائج  اإىل  بالإ�سافة   ،2014 عام  باأ�سا�س   2017
ونوع  رف��اه  م�ستوى  بح�سب   2017 لعام  يونيو  ل�سهر  امل�ستهلك  لأ���س��ع��ار 

الأ�سرة ومناطق اإمارة اأبوظبي ون�سب م�ساهمة املجموعات الرئي�سية.
واأكد مركز الإح�ساء - اأبوظبي ان معدل التغري الن�سبي يف اأ�سعار امل�ستهلك 
2016 فيما  يونيو  ب�سهر  2017 مقارنة  يونيو  �سهر  %1.8 خالل  بلغ 
%0.4 خالل �سهر يونيو  وارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك بن�سبة 
2017 مقارنة بالرقم القيا�سي ل�سهر مايو 2017 م�سريا اىل اأن معّدل 

عام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل   2.1% بلغ  امل�ستهلك  اأ���س��ع��ار  يف  الت�سخم 
2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016، حيث بلغ الرقم القيا�سي 
%108.0 للن�سف الأول من عام 2017، بينما كان %105.8 للفرتة 

نف�سها من عام 2016.
و�ساهمت جمموعة ال�سكن، واملياه، والكهرباء، والغاز، واأنواع الوقود الأخرى 
عام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل  ح��دث  ال���ذي  الرت��ف��اع  يف   51.3% بن�سبة 
الإ�سهام  ه��ذا  ج��اء  وق��د   ،2016 ع��ام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   2017

نتيجة لرتفاع معدل اأ�سعار هذه املجموعة بن�سبة 3.2%.
اأما جمموعة النقل فقد اأ�سهمت بن�سبة %34.2 من جممل معدل الرتفاع 
الذي حتقق خالل الن�سف الأول من عام 2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من 

عام 2016، حيث ارتفعت اأ�سعار هذه املجموعة بن�سبة 5.4%.

خالل   8.0% بن�سبة  والثقافة  الرتويح  جمموعة  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 
الن�سف الأول من عام 2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016، حيث 

�ساهمت هذه املجموعة بن�سبة %17.5 يف تخفي�س معدل الرتفاع.
الرفاه  �سريحة  يف  لالأ�سر  امل�ستهلك  اأ�سعار  معدلت  ب��اأن  املركز  اأو�سح  كما 
الدنيا ارتفعت بن�سبة %2.4 خالل الن�سف الأول من عام 2017 مقارنة 
�سريحة  يف  امل�ستهلك  اأ�سعار  ارتفعت  كما   ،2016 عام  من  نف�سها  بالفرتة 
بن�سبة  “العليا”  ال��رف��اه  و�سريحة   2.5% بن�سبة  “املتو�سطة”  ال��رف��اه 

.1.9%
ومن جانب اآخر فقد اأثر ارتفاع اأ�سعار امل�ستهلك خالل الن�سف الأول من عام 
2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016 يف معدلت اأ�سعار امل�ستهلك 
اأ�سعار  يف  اأث��ر  كما   ،2.5% بن�سبة  ارتفاعها  اإىل  اأدى  مما  املواطنة،  لالأ�سر 

بينما   ،1.8% بن�سبة  فارتفعت  املواطنة  غ��ري  الأ���س��ر  ل�سريحة  امل�ستهلك 
ارتفعت اأ�سعار امل�ستهلك لالأ�سر اجلماعية بن�سبة 1.6%.

جممل  من   54.8% بن�سبة  �ساهمت  ابوظبي  منطقة  ب��اأن  املركز  واأو���س��ح 
الرتفاع الذي حتقق يف معدلت الأ�سعار يف اإمارة ابوظبي الذي بلغت ن�سبته 
بالفرتة نف�سها من  2017 مقارنة  الأول من عام  الن�سف  %2.1 خالل 
عام 2016، كما �ساهمت منطقة العني بن�سبة %39.0 ومنطقة الظفرة 

بن�سبة %6.2 من جممل الرتفاع خالل نف�س فرتة املقارنة.
وبح�سب توقعات مركز الإح�ساء - ابوظبي �سريتفع متو�سط الرقم القيا�سي 
ن�سبتها  مقدرة  بزيادة   2017 لعام  الثالث  الربع  خالل  امل�ستهلك  لأ�سعار 
الرابع  للربع   1.2% وبن�سبة   2016 عام  من  الثالث  الربع  عن   1.9%

لعام 2017 عن الربع الرابع لعام 2016.

•• دبي-الفجر: 

اتفاق  ال��ي��وم  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  اأب����رم 
العاملية  ال�سركة  اأك�سنت�سر،  م��ع  ���س��راك��ة 
التقنية  اخل����دم����ات  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة، ت��غ��دو مب��وج��ب��ه��ا الأخ����رية 
وتكامل  ال���رق���م���ي���ة  اخل����دم����ات  ����س���ري���ك 
الأنظمة له يف فئة “�سريك اأول ر�سمي«. 

�ستتوىل  الت����ف����اق����ي����ة،  ه�����ذه  ومب����وج����ب 
املعلومات  اأم�����ن  م�����س��وؤول��ي��ة  اأك�����س��ن��ت�����س��ر 
امل�ساعدة  وخ���دم���ات  ال��ع��م��الء  وع���الق���ات 

الفرتا�سية وحتديد املوقع اجلغرايف.
اأك�سنت�سر دوراً حمورياً يف جعل  و�ستوؤدي 
ال�سرق  يقام يف منطقة  دويل  اإك�سبو  اأول 
الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا اأحد اأكرث 
ات�ساًل  واأف�سلها  وذك���اًء  �سرعًة  الأم��اك��ن 

وترابطاً يف العامل.
ولتحقيق هذه الهدف، �ستتعاون اأك�سنت�سر 
مع ات�سالت ديجيتال- وحدة عمل �سمن 
�سريكاً  اختريت  التي  “ات�سالت”  �سركة 
واخل����دم����ات  ل���الت�������س���الت  ر����س���م���ي���اً  اأول 

الرقمية لإك�سبو.
�سمان  ع��ل��ى  اأك�سنت�سر  م��ه��ام  و���س��ت��رتك��ز 
تطبيقاً   70 م��ن  لأك��رث  الأنظمة  تكامل 
اإدارة  اإك�����س��ب��و، وت��ن�����س��ي��ق  ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن 
وهند�سة الربامج والختبار بني خمتلف 
ال�سركة  و�ستتوىل  له.  التقنيني  ال�سركاء 
وبنائها  احللول  ت�سميم  م�سوؤولية  اأي�ساً 
م��ت��ن��وع��ة مثل  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف جم�����الت 
الأعمال  وذك����اء  الف��رتا���س��ي��ة  امل�����س��اع��دة 
املحمول  الهاتف  وتطبيقات  والتحليالت 
وتقنيات منا�سبة للعالقات مع ال�سيوف.

و�ستعمل اأك�سنت�سر مع ات�سالت ديجيتال ، 
يف ال�سنوات املقبلة، على ا�ستك�ساف و�سائل 
2020 دبي  اإك�سبو  فاعلة لإثراء جتربة 
وي�سمل  الرقمية.  اخل��دم��ات  ط��ري��ق  ع��ن 
ذلك �سمان امل�ساعدة الفرتا�سية للزوار 

ج���ولت���ه���م يف موقع  اأث����ن����اء  لإر�����س����اده����م 
اإك�سبو، اأو متكينهم من طلب وجبة غداء 
التقنيات  عرب  و�سولهم،  قبل  مطعم،  يف 

الذكية.
و�سي�ساهم ذلك اأي�ساً يف م�ساعدة امل�ساركني 
عرب  بعرو�سهم  الرت��ق��اء  على  وال�سركاء 
يق�سدون  ال��ذي��ن  ال����زوار  ن��وع��ي��ة  حتليل 
درا�سة دوافع  اأجنحتهم والأه��م من ذلك 
عملية  ر�سد  ذل��ك  اإىل  ي�ساف  زي��ارت��ه��م. 
وتطويرهم  واملتطوعني  املوظفني  اإع��داد 
املهارات  بجميع  ت�سليحهم  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 
ملواكبة  ال���الزم���ة  وامل���ع���رف���ة  ال�����س��روري��ة 

تطلعات ماليني الزوار.
وبهذه املنا�سبة، قالت معايل رمي اإبراهيم 
التعاون  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة  الها�سمي 
دبي:   2020 اإك�سبو  عام  ال��دويل، مدير 
�سريكاً  ب�����اأك�����س��ن��ت�����س��ر  ال��رتح��ي��ب  ي�����س��ّرن��ا 
الرقمية،  لنا  يف جمال اخلدمات  ر�سمياً 
والبتكار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  واأن  خ�����س��و���س��اً 
الدولية.  اإك�سبو  ي�سكالن حمور معار�س 
واأك�سنت�سر �سركة رائدة عاملياً يف البتكار 
يف قطاعات الأعمال والتكنولوجيا وقيادة 

م�سرية التحول الرقمي. 
وت�سري التقديرات اإىل م�ساركة اأكرث من 
 60 اإىل  وا�ستقطاب ما ي�سل  180 بلداً 
األ��ف زائ��ر كل �ساعة”؛ وم��ن ث��م، �ستكون 
ال�����س��راك��ة م��ع اأك�����س��ن��ت�����س��ر م��ه��م��ة ج����داً يف 
ا�ستثنائية  جت���ارب  ت��وف��ري  �سمان  �سبيل 

لزوار اإك�سبو.
اأك�سنت�سر �سمو  وقع اتفاقية ال�سراكة مع 
اآل مكتوم، رئي�س  �سعيد  اأحمد بن  ال�سيخ 
دبي؛   2020 لإك�����س��ب��و  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ج���رياردو  اأك�سنت�سر  ج��ان��ب  م��ن  ووق��ع��ه��ا 
كانتا، املدير التنفيذي لالت�سال والإعالم 
ال�سرق  يف  “اأك�سنت�سر”  ل��دى  والتقنية 

الأو�سط واأفريقيا ورو�سيا وتركيا.
وحت���ظ���ى اأك�����س��ن��ت�����س��ر ب�����س��ج��ل ح���اف���ل من 

الإجن��������ازات امل��ت��م��ي��زة يف اأك�����رث م���ن 40 
ق��ط��اع��اً ف��ي��م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 120 ب��ل��داً يف 
بنية  اإىل  اإ�سافة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
ل��الب��ت��ك��ار واحل�����س��ور القوي  اأك�����س��ن��ت�����س��ر 
الرقمي  التحول  اأك�سنت�سر لت�سريع  ملركز 
ال�سابقة يف  اإىل جانب م�ساركتها  يف دبي، 
اإك�سبو ميالنو 2015 حيث كانت �سريكاً 
ر�سمياً لتكامل الأنظمة، كل هذه العوامل 
 2020 جتعلها ال�سريك الأمثل لإك�سبو 

دبي.
تكامل  ال��وا���س��ع��ة يف  خ��ربات��ه��ا  وب��ف�����س��ل 
الأن����ظ����م����ة واإر�������س������اء ح����ل����ول اب���ت���ك���اري���ة، 
جت�سيد  يف  رئي�سياً  دوراً  ال�سركة  �ستوؤدي 
و�سنع  ال��ع��ق��ول  “توا�سل  احل���دث  ���س��ع��ار 

امل�ستقبل«.
وب������دوره، ق���ال ج�����رياردو ك��ان��ت��ا: ت�سارك 
واإك�سبو  ديجيتال  وات�����س��الت  اأك�سنت�سر 

جمع  يف  ذات�������ه  ال�����ه�����دف  دب������ي   2020
وع���ام���ة اجلمهور  والأن���ظ���م���ة  ال�����س��رك��ات 
م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل. وت��وؤك��د هذه 
هذه  جت��اه  امل�����س��رتك  التزامنا  التفاقية 
املهمة التي تن�سجم متاماً مع �سعار اإك�سبو 
الفر�سة  اأه��م��ي��ة  ون����درك  دب���ي.   2020
الفريدة التي يوفرها لنا اإك�سبو 2020 
ع��ل��ى توظيف  ���س��ن��ح��ر���س  ول���ه���ذا  دب�����ي، 
الرقمية  وم��ه��ارات��ن��ا  و�سبكتنا  خ��ربات��ن��ا 
بالبنية  الرت���ق���اء  ل�����س��م��ان  املتخ�س�سة 
التحتية لالأنظمة الأ�سا�سية له اإىل اأعلى 

امل�ستويات.
الأول  التعاون  التفاقية  ه��ذه  ت�سكل  ول 
بني اإك�سبو 2020 دبي واأك�سنت�سر، حيث 
تعاون الطرفان قبلها يف تنظيم م�سابقة 
نوفمرب  يف  الدولية  الرقمية  الهاكاثون 
من العام املا�سي، التي ا�ستقطبت ال�سباب 

والطالب من 8 مدن يف اأوروبا واآ�سيا مبا 
فيها دبي للم�ساركة يف مناف�سة على مدى 
تعاون.  “توا�سل.  �سعار  حتت  �ساعة   24

اأبدع«.
�ساركت اأك�سنت�سر كذلك يف اأ�سبوع جايتك�س 
حيث   ،2016 ع��ام  دب��ي  يف  للتكنولوجيا 
احل�سري  الرقمي  التحول  �سريك  كانت 

للمعر�س.
اإىل  اأك�سنت�سر  تن�سم  ال�����س��راك��ة  وب��ه��ذه 
ع���الم���ات جت���اري���ة ع��امل��ي��ة م��ن��ه��ا ط���ريان 
الإم�������ارات وم���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة وبنك 
واإ���س. وات�سالت  الوطني  دب��ي  الإم���ارات 
اأبرمت �سراكة مع  اإيه.بي و�سيمن�س التي 

اإك�سبو من فئة �سريك اأول.
ومن املتوقع ان�سمام مزيد من ال�سركات 
اإىل قائمة ال�سركاء الرئي�سيني يف الأ�سهر 

املقبلة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ������س اخليمة  ا���س��ت�����س��اف م��رك��ز 

التجاري،  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
اإح�������دى م�����ب�����ادرات غ���رف���ة راأ������س 
اخليمة، وف��داً من حماكم مركز 

برئا�س��ة  ال���ع���امل���ي،  امل������ايل  دب�����ي 
ال�سواحلي،  ���س��م��الن  ال��ق��ا���س��ي 
ملناق�سة �سبل التعاون الفعال بني 

اجلهتني.
ا���س��ت��ع��ر���س الأم�����ني ال���ع���ام ملركز 
والتحكيم  للتوفيق  اخليمة  راأ�س 
زكي،  ال�سيد  امل�ست�سار  التجاري، 
ل�ساحب  ال�سامي��ة  التوجيهات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن �سقر 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
راأ������س اخليمة،  ح��اك��م  ل���الحت���اد، 
وتاأ�سي�س  ب��اإن�����س��اء  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
لق�ساء  م���ن���ارة  ل��ي��ك��ون  امل����رك����ز، 
الق�ساء  ع���ن  ب���دي���ل  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
بيئ��ة  دع���م  يف  ل��ي�����س��ه��م  ال���ع���ادي، 
يوفره  ما  بكل  وال�ستثمار،  امل��ال 
م����ن ث���ق���ة ل��ل��م��ت��ق��ا���س��ني، وذل����ك  
اإجراءات  و�سرية  و�سرعة  ملرونة 
�سمانة  ي��وف��ر  وال���ذي  التحكيم، 
ا�ستيفاء  يف  للمتقا�سني  ه��ام��ة 

حقوقهم.
من جانبه اأ�سار القا�سي �سمالن 

ن�س��اأة  ب���داي���ة  اإىل  ال�������س���واحل���ي 
وت���اأ����س���ي�������س حم���اك���م م���رك���ز دبي 
احلكيمة  وال��روؤي��ة  العاملي،  امل��ايل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة، 
حاكم دبي، حفظه اهلل، ومبتابعة 
ح��ث��ي��ث��ة م���ن ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س 

دائرة الق�ساء يف دبي،
 لإن�����س��اء حم��اك��م خ��ا���س��ة تدعم 
ال����س���ت���ث���م���ار، وت�������س���ج���ع روؤو��������س 
والأجنبية،  امل��ح��ل��ي��ة  الأم��������وال 
املحلية،  الأ����س���واق  اإىل  ل��ل��دخ��ول 
قانونية  ب��ي��ئ��ة  م���ن  ت���وف���ره  مب���ا 
بقواعد  ال�سركات،  لتلك  منا�سبة 
واإج��راءات قانونية خا�سة، تت�سم 
الوقت  وقلة  واملرونة،  بال�سهولة 
اخلالفات  لإن���ه���اء  وال��ت��ك��ال��ي��ف، 

التي قد تن�ساأ بينهم.
توطيد  ���س��ب��ل  ال���ط���رف���ان  ب���ح���ث 
ال����ت����ع����اون ب���ي���ن���ه���م���ا م�����ن خ���الل 
بني  اتفاقية  توقيع  على  العمل 
اجلهتني، وذلك من منطلق بناء 
املالذ  ت��وف��ري  يف  ٌت�سهم  ���س��راك��ات 
الآم�����ن لأط������راف ال���ن���زاع يف حل 
ال��ت��ي ق��د ترفع  ال��دع��اوى  جميع 
الدكتور  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر  م��ن��ه��م، 
م�ساعد  ال�سميلي،  را���س��د  اأح��م��د 
اخلدمات  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
ال���ت���ج���اري���ة وت���ط���وي���ر الأع����م����ال 
واإبراهيم  اخليمة،  راأ����س  بغرفة 
حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي، الأم����ني العام 
اخليمة  راأ��������س  مل���رك���ز  امل�������س���اع���د 
التجاري،  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
واأحمد الكمايل، مدير العالقات 
مبحاكم  وال���دول���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 

مركز دبي املايل العاملي.   

املحطة النووية الثانية يف “ براكة “ 
جتتاز اختبار التوازن املائي البارد

•• اأبوظبي-وام:

يف  الثانية  النووية  املحطة  اجتياز  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
بذلك  لت�سجل  بكفاءة وجن��اح  ال��ب��ارد  املائي  ال��ت��وازن  “ اختبار  “ براكة  موقع 
اجنازا جديدا يف امل�سروع النووي ال�سلمي لدولة الإم��ارات اجلاري تنفيذه يف 

موقع براكة مبنطقة الظفرة يف اأبوظبي.
جاء ذلك خالل الزيارة التي نظمتها موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية ام�س 
ملوقع امل�سروع مب�ساركة وكالة اأنباء الإمارات “وام “ وعدد من و�سائل العالم 
املحلية.واأكدت املوؤ�س�سة ان هذا الإجناز يعد خطوة مهمة �سمن ال�ستعدادات 
موقع  يف  الأوىل  النووية  املحطة  ت�سغيل  بدء  متوقعة   .. الت�سغيلية  للعمليات 
“براكة” العام املقبل 2018.وقال �سعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية يف ت�سريحات لل�سحفيني 
الن�سبة  % وتركز   96 اإىل  و�سلت  الأوىل  املحطة  الجن��از يف  ن�سبة  اإن  ام�س 
معايري  ب��اأع��ل��ى  والل���ت���زام  التقييم  عمليات  اإج����راء  يف  الإجن����از  على  املتبقية 

ال�سالمة العاملية.
واأ�سار اإىل اأن اأجمايل عدد ال�سركات املحلية امل�ساركة يف امل�سروع بلغت 1400 
اأن  12 مليار درهم .. لفتا اإىل  �سركة حملية باإجمايل عقود تتجاوز قيمتها 
املوؤ�س�سة يعمل بها نحو 2000 موظف 60 % منهم مواطنون ونحو 20 % 

من ن�سبة املواطنني ن�ساء.
 “ الثانية يف موقع  النووية  ال��ذي حتقق باجتياز املحطة  اأن الإجن��از  اأو�سح  و 
البارد بكفاءة ج��اء بعد ح��وايل ع��ام كامل على  املائي  ال��ت��وازن  “ اختبار  براكة 
اجتياز املحطة النووية الأوىل لذات الختبار ما يعك�س التزام املوؤ�س�سة بتطبيق 
اأعلى املعايري العاملية يف ال�سالمة واجلودة خالل اإن�ساء املحطات الأربع للطاقة 

النووية ال�سلمية.
وتتمثل مهمة الختبار يف التحقق من اأن جميع عنا�سر نظام التربيد واأنظمة 
ال�سغط العايل يف املفاعل تلبي معايري ال�سالمة واجلودة التي و�سعتها الهيئة 

الحتادية للرقابة النووية.
للمرحلة  الثانية  النووية  املحطة  حت�سري  نحو  مهمة  خطوة  الختبار  وُيعد 
البخار  توريد  اأنظمة  لأنابيب  كاملة  تنظيف  عملية  �سبقه  حيث  الت�سغيلية 
النووي.وقال الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية اإن “ اجتياز 
للتعاون  نتيجة  ج��اء  ال��ب��ارد  امل��ائ��ي  ال��ت��وازن  لختبار  الثانية  ال��ن��ووي��ة  املحطة 
اأكرب  يعترب  ال��ذي  امل�سروع  تطوير  على  العاملة  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني  الوثيق 
موقع اإن�ساء حمطات طاقة نووية يف العامل من خالل ال�ستفادة من املعارف 
املكت�سبة من الختبارات والأعمال الإن�سائية التي اأجريت يف املحطات ال�سابقة 
ل�سمان اللتزام بتطبيق اأعلى معايري الكفاءة واجلودة وال�سالمة “ . و اأو�سح 
بنجاح  الثانية  املحطة  يف  البارد  املائي  التوازن  اختبار  اإنهاء  مع  اأن��ه  احلمادي 
تقرتب املوؤ�س�سة من حتقيق اأهدافها يف تعزيز اأمن الطاقة يف الدولة وتوفري 
الطاقة الكهربائية با�ستخدام الطاقة النووية امل�ستدامة التي تكاد تنعدم فيها 
النبعاثات الكربونية.ووجه ال�سكر اإىل فريق اخلرباء الإماراتيني والدوليني 

جلهودهم املبذولة من اأجل حتقيق هذا الجناز .
م�سريا اإىل اأن تعاون املوؤ�س�سة الوثيق مع ال�سركة الكورية للطاقة الكهربائية 
“ كيبكو “ - املقاول الرئي�سي للم�سروع و�سريكها يف الئتالف امل�سرتك - اأ�سهم 
يف موا�سلة حتقيق املزيد من الجنازات خالل مراحل تطوير م�سروع حمطات 
ا�ستثمار يف  ال�سلمي الإماراتي هو  اأن الربنامج النووي  براكة. واأكد احلمادي 
م�ستقبل الطاقة بالدولة ويعد حمّركاً للنمو القت�سادي مبا يتما�سى مع خطة 

. اأبوظبي 2030« 
م�سريا اإىل اأن قطاع الطاقة النووية ي�سمن ازدهار م�ستقبل الدولة من خالل 
يف  جمزية  عمل  وفر�س  للبيئة  و�سديقة  وموثوقة  اآمنة  نووية  طاقة  توفري 

ال�سناعات املوازية الأخرى.
اأنظمة البخار النووي با�ستخدام مياه منزوعة املعادن  و جرت عملية تنظيف 
قبل ب��دء الأع��م��ال اخل��ا���س��ة ل��رب��ط ح��اوي��ة امل��ف��اع��ل مب�سخات ال��ت��ربي��د وفور 
لبدء  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  باتخاذ  املوؤ�س�سة  ب���داأت  ال��رب��ط  عملية  م��ن  النتهاء 
الدائرة  مل��لء  املعاجلة  املياه  فيه  ت�ستخدم  ال��ذي  ال��ب��ارد  املائي  ال��ت��وازن  اختبار 
الرئي�سية ومن ثم تعمل م�سخات التربيد باملفاعل على �سخ هذه املياه ل�سمان 

احلفاظ على درجة حرارة اآمنة ومنا�سبة اأثناء العمليات الت�سغيلية.
واأنظمة  العنا�سر  كفاءة جميع  للتحقق من  دقيق  اأن عملية فح�س  اإىل  ي�سار 
الأنابيب وفق ت�سميمها الأ�سا�سي جرت من قبل فريق خمت�س �سم خرباء من 
ال�سركة الكورية للطاقة الكهربائية “ كيبكو “ وال�سركة الكورية للطاقة املائية 
اإىل جانب  النووية  للرقابة  “ والهيئة الحتادية  بي  ان  ات�س  “ كي  والنووية 
للطاقة  نواة  و�سركة  النووية  للطاقة  الإم��ارات  موؤ�س�سة  فريق مهند�سني من 

�سم مدققي ال�سالمة واجلودة.
البيانات  مراجعة  بعد  لالختبار  الثانية  املحطة  اجتياز  عن  الإع��الن  وج��رى 

كافة التي مت جمعها بعد عملية الفح�س والتدقيق من قبل املدققني.
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املال والأعمال

االأول من نوعه يف ابوظبي والرابع على م�شتوى العامل :

منتجع “�سانت ريجي�ض ال�سعديات” ي�ستعد لفتتاح “بودا بار بيت�ض” قريبًا

خالل اجتماع مع رئي�ض منظمة التجارة اخلارجية اليابانية

وزارة القت�ساد تبحث مع اليابان �سبل تنمية اأفاق التعاون امل�سرتك

غرفة عجمان ت�ستقبل وفد جمل�ض العمال الكويتي لبحث التعاون امل�سرتك

•• اأبوظبي-الفجر: 

لفتتاح  ال�سعديات  ريجي�س  �سانت  منتجع  ي�ستعد 
من  الأول  ليكون  قريباً،  الفاخر  بيت�س”  بار  “بودا 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  عا�سمة  يف  ن��وع��ه 

والرابع على م�ستوى العامل . 

باأجواء  ال�ستمتاع  للزوار  بيت�س”  بار  “بودا  ويتيح  
امل�سروبات  و  ال�سهية  وامل��اأك��ولت  الراقية  ال�سواطئ 
العا�سمة  يف  الأوىل  للمرة  وذل��ك  املميزة  الآ�سيوية 

الإماراتية اأبوظبي. 
يف ه���ذا الإط�����ار، ق���ال ال�����س��ي��د م����روان ف��ا���س��ل مدير 
بافتتاح  نفخر   : ال�سعديات  ريجي�س  �سانت  منتجع 

العا�سمة  يف  عاملياً  الرائد  بيت�س  بار  ل�بودا  فرع  اأول 
العالمات  اأه���م  ت�ستقطب  اأ�سبحت  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي 
م�ستوى  على  وال�سياحة  ال�سيافة  لقطاع  التجارية 

العامل.
اأول  اأبوظبي  واأ�ساف قائاًل: نحن �سعداء لأن تكون 
العالمة  ه��ذه  ت�ستقبل  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  عا�سمة 

لكافة  فاخر  ترفيهي  �سياحي  لتوفري مالذ  الراقية 
الزوار وال�سيوف.

وي�ستقبل بودا بار بيت�س ال�سيوف يف الهواء الطلق 
على اأنغام املو�سيقى، ويقدم اأ�سهى الأطباق اخلا�سة 
والتايالندية  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ن��ك��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ي مت���زج 
والآ�سيوية مع النكهة املتو�سطية الفريدة. و�سيوفر 
الرتفيهية  الفعاليات  من  جمموعة  بيت�س  بار  ب��ودا 

واملو�سيقية طوال اليوم. 
وتابع ال�سيد مروان فا�سل قائاًل: اإن بودا بار بيت�س 
اأجواء املحيط  الفريد �سيقدم للزوار فر�سة اختبار 
باأبوظبي،  ال�سعديات  ج��زي��رة  يف  الطبيعية  ال��ه��ادئ 
ال����س���ت���م���ت���اع بحو�س  ل��ل�����س��ي��وف  ���س��ي��ت�����س��ن��ى  ح���ي���ث 
وفق  املجهزة  ال��رائ��دة  ال�ساطئية  وامل��راف��ق  ال�سباحة 
بار  ب��ودا  يعترب  حني  يف  العاملية.  الرفاهية  معايري 
يف  ال��ع��ي�����س  ع��ن  للباحثني  امل��ث��ال��ي��ة  ال��وج��ه��ة  بيت�س 
اأجواء حيوية رغيدة مع تناول اأ�سهى الأطباق و�سط 

الطبيعة املرتفة. 
رئي�س  ن��ائ��ب  �سهيل،  نبيل  ال�سيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
تطوير الأعمال يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا 
واآ�سيا ل�بودا بار بيت�س : ي�ستهر بودا بار بيت�س مبزج 
الأط���ب���اق امل��م��ي��زة وال��ت�����س��ام��ي��م ال��ف��ري��دة والأج�����واء 

املو�سيقية املفعمة باحليوية. 
الأوىل  الرتفيهية  الوجهة  �سي�سبح  اأنه  املوؤكد  ومن 

يف اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

وكيل  ���س��ال��ح  اآل  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  ب��ح��ث 
وزارة القت�ساد ل�سوؤون التجارة اخلارجية 
التعاون  اأط�����ر  ت��ن��م��ي��ة  ���س��ب��ل  وال�����س��ن��اع��ة 
الق���ت�������س���ادي وال���ت���ج���اري امل�������س���رتك مع 
ثنائي عقد  اجتماع  وذل��ك خالل  اليابان، 
م��ع ���س��ع��ادة ي��ا���س��و���س��ي اأك��اه��و���س��ي، رئي�س 
اخلارجية  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

يف دبي.  “جيرتو”، 
اأبدى اجلانبان خالل الجتماع ارتياحهم 
القت�سادية  للعالقات  املتقدم  للم�ستوى 
ال�سديقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  وال���ت���ج���اري���ة 
األيات  ت��ط��وي��ر  امل��ت��ب��ادل ع��ل��ى  واحل���ر����س 
وت�سهيل  اخل��ربات  وتبادل  للتعاون  فعالة 
ال�����س����ت����ث����م����ارات يف ع������دد م����ن امل����ج����الت 
تخدم  وال����ت����ي  احل���ي���وي���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
الأه�����داف ال��ت��ن��م��وي��ة، خ��ا���س��ة يف جمالت 
وحا�سنات  العلمية  وال��ب��ح��وث  الب��ت��ك��ار 

الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
الجتماع  خ��الل  اجلانبان  ا�ستعر�س  كما 
ع����دد م���ن ال���ف���ر����س ال���س��ت��ث��م��اري��ة التي 
اأو����س���ع للعالقات  اأف�����اق  ���س��اأن��ه��ا ف��ت��ح  م���ن 
امل�������س���رتك���ة يف جم�����الت  الق����ت���������س����ادي����ة 
املتجددة  والطاقة  التحويلية  ال�سناعات 
عدد  تنظيم  على  التن�سيق  ومت  وال��ن��ق��ل، 
تعزيز  يف  ت�سهم  امل�سرتكة  الفعاليات  من 
ال�����رواب�����ط ب����ني جم���ت���م���ع الأع�����م�����ال من 

اجلانبني.
حممد  ال�������س���ي���د  الج����ت����م����اع  يف  ������س�����ارك 
الوطني  ال����ربن����ام����ج  م���دي���ر  ال���ي���و����س���ف���ي 
وعدد  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  للم�ساريع 
جانب  اإىل  ال���وزارة،  م�ست�سارين  كبار  من 
التجارة اخلارجية  كبار م�سوؤويل منظمة 
اليابانية جيرتو من اأع�ساء الوفد الزائر 

اإىل الدولة.
قال �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل وزارة 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد 

وال�سناعة اإن العالقات الإماراتية اليابانية 
حتظى مبكانة خا�سة لدى الدولة، يف ظل 
ما اأحرزته من م�ستويات متقدمة للتعاون 
القت�سادي  وحت��دي��دا  ال�سعد  كافة  على 
املبذولة  اجل��ه��ود  تعك�سه  وم��ا  وال��ت��ج��اري، 
من رغبة متبادلة يف اإقامة مناذج متطورة 
للتعاون يف خمتلف املجالت احليوية التي 
اأولويات الأجندة القت�سادية لكال  تخدم 

البلدين.
واأ�ساد �سعادته باخلطوات التي مت اإجنازها 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة ع��رب ت��وق��ي��ع عدد 
واجلهود  النوعية  التعاون  اتفاقيات  من 
تلك  ترجمة  يف  ال��ط��رف��ني  م��ن  امل�ستمرة 
التفاقيات اإىل فر�س ا�ستثمارية وجتارية 

حتقق املنفعة املتبادلة. 
احلكومة  ب���ق���رار  ���س��ال��ح  اآل  اأ�����س����اد  ك��م��ا 
من  ال��دول��ة  مواطني  اإع��ف��اء  يف  اليابانية 
اإيجابا  �سينعك�س  وال��ذي  الدخول  تاأ�سرية 
على كافة اأطر التعاون الثنائي و�سيعطي 
امل�ستثمرين  اأم���ام  الت�سهيالت  م��ن  مزيد 
الماراتيني يف تعزيز تواجدهم يف ال�سوق 

الياباين.
الفر�س  م��ن  ع��دد  �سالح  اآل  وا�ستعر�س 
امل��ط��روح��ة لإق���ام���ة ���س��راك��ات يف جمالت 
بينها  وم������ن  ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة  ال�������س���ن���اع���ات 
والألومنيوم  البرتوكيماويات  �سناعات 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  جم�����الت  يف  واأي�������س���ا 
وغريها  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  والنقل 
اجلانبان  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  امل��ج��الت  م��ن 
ي�سمح  مب��ا  التف�سيلية  امل��زاي��ا  م��ن  ب��ع��دد 
ب��اإق��ام��ة ���س��راك��ات واع�����دة ل��ي�����س ف��ق��ط يف 
الدخول  يف  اأي�سا  واإمن���ا  البلدين  اأ���س��واق 
اأخرى  اأ���س��واق  يف  م�سرتكة  با�ستثمارات 

واعدة يف منطقة و�سط اأ�سيا واإفريقيا.
التي  املمار�سات  من  ع��دد  الوكيل  وناق�س 
ت�سهم يف ت�سهيل تبادل ال�ستثمارات ومن 
اأو  اأع��م��ال  اإق��ام��ة مراكز  التعاون يف  بينها 
امل�ساريع  ت�ساعد  الأعمال  ل��رواد  حا�سنات 

ال�سغرية واملتو�سطة يف تعزيز تواجدها يف 
اأ�سواق البلدين.

ك��م��ا اأك�����د ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تطوير 
بني  ال��رواب��ط  لتعزيز  م�سرتكة  من�سات 
القطاع اخلا�س، م�سريا اإىل اجتاه الدولة 
والبعثات  ال����زي����ارات  م���ن  ع����دد  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
اإىل طوكيو للتعريف والرتويج  التجارية 
حول تنوع البيئة ال�ستثمارية يف الإمارات 
وم���ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م اأ���س��ب��وع اإم����ارات����ي يف 
اليابان خالل الربع الأول من العام املقبل 
يجمع م�سوؤولني من القطاعني احلكومي 
واخلا�س ويغطي عدد من املدن اليابانية 

الكربى.
ودع����ا ال��وك��ي��ل اجل���ان���ب ال��ي��اب��اين ليكون 
املقبلة من  ال����دورة  ال�����س��ري��ك يف  ال��دول��ة 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  م��وؤمت��ر 
وه����و م���وؤمت���ر م��ت��خ�����س�����س ت��ن��ظ��م��ه وزارة 
الق���ت�������س���اد وي�����س��م م�������س���وؤول���ني وخ����رباء 
املوؤ�س�سات  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  واأك����ادمي����ي����ني 
والهيئات الداعمة لريادة الأعمال واأي�سا 
اأبرز  ملناق�سة  وذل��ك  اخلا�س،  القطاع  من 

قطاع  ت��واج��ه  لتي  وال��ت��ح��دي��ات  الق�سايا 
والأفكار  الآراء  تبادل  مع  الأع��م��ال  ري��ادة 
العاملية  املمار�سات  واأف�سل  احللول  ح��ول 

يف هذا ال�سدد.
ي��ذك��ر اأن ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غري 
النفطي بني الإمارات واليابان قد جتاوز 
 ،2016 ع��ام  خ��الل  دولر  مليار   14.5
اليابانية  ال�ستثمارات  حجم  تقدر  فيما 

املبا�سرة يف الدولة نحو 4 مليار دولر.
ومن جانبه، اأكد �سعادة يا�سو�سي اأكاهو�سي، 
رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة ج��ي��رتو ال��ي��اب��ان��ي��ة، على 
والتجارية  القت�سادية  العالقات  اأهمية 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  دول������ة  م����ع 
لليابان  ا���س��رتات��ي��ج��ي  ���س��ري��ك  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

واأبرز �سريك جتاري لها يف املنطقة.
وتابع اأن اليابان حتر�س على تنمية اأطر 
املجالت  امل�����س��رتك يف خم��ت��ل��ف  ال��ت��ع��اون 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  وت���ن���وي���ع  احل���ي���وي���ة 
اجلهود  ي��دع��م  مب��ا  اليابانية  الإم��ارات��ي��ة 
اأو�سع  اأف����اق  اإىل  ب��ه��ا  ال��دف��ع  امل�����س��رتك��ة يف 
ال�سديقني  للبلدين  التنموية  الأه���داف 

للتعاون  تقدما  اأك���رث  م�ستويات  وحت��ق��ق 
التجاري وال�ستثماري.

اهتمام  “جيرتو”  رئي�س منظمة  واأب��دى 
القت�سادية  ال��ب��ع��ث��ات  ب��ت��ع��زي��ز  ال���ي���اب���ان 
والتجارية الإماراتية اإىل طوكيو لالطالع 
ب�سكل دائم على اأبرز الفر�س ال�ستثمارية 
بني  العالقات  وتوثيق  للجانبني  املتاحة 

جمتمعي الأعمال.
التعاون  من������اذج  م����ن  ع�����دد  وا����س���ت���ع���ر����س 
وعدد  “جيرتو”  منظمة  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة 
من  القت�سادية  واجلهات  املوؤ�س�سات  من 
ب��ال��دول��ة وذلك  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  ممثلي 
لتوفري من�سات م�سرتكة لرجال العمال 
وامل�ستثمرين من اجلانبني لالطالع على 
اأبرز فر�س ال�سراكات املتاحة، م�سريا اإىل 
اأن تواجد ال�ستثمارات اليابانية يف ال�سوق 
ووا�سعة  ل��ه��ا جم����الت  ي��ف��ت��ح  الإم����ارات����ي 
املجاورة  الأ���س��واق  العديد من  يف  للتو�سع 
ال���واع���دة مل��ا مت��ث��ل��ه الإم������ارات م��ن وجهة 
متميزة لال�ستثمار ومركز جتاري رئي�سي 

يف املنطقة.

•• عجمان ـ الفجر 

رئي�س   � املويجعي  عبداهلل  �سعادة  ا�ستقبل 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
عجمان وفد من جمل�س العمال الكويتي 
مبا  الطرفني  بني  التعاون  تعزيز  بهدف 
وا�ستعرا�س  الع��م��ال  ورواد  رج��ال  يخدم 

اهم الفر�س ال�ستثمارية املتاحة.
ح�سر الجتماع امل�سرتك الذي عقد مبقر 
ب��ن خليفة  ���س��ع��ادة حممد  غ��رف��ة عجمان 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  العرياين  �ساملني  بن 
مدير  ال�سويدي  و���س��امل  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة 
ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان و حم��م��د اجلناحي 
العمال  تنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
العمال  جمل�س  وف��د  و�سم  وال�ستثمار، 
املجل�س  رئي�س  ال��رب��ي��ع��ان  �سعد  الكويتي 

ملجل�س  العام  الم��ني  بور�سلي  وملى جا�سم 
العمال الكويتي.

���س��ع��ادة عبداهلل  ال��ل��ق��اء رح���ب  ب��داي��ة  ويف 
اأهمية  اإىل  واأ���س��ار  ب��احل�����س��ور،  املويجعي 
ودوره����ا يف  ع��ام  ب�سكل  الع��م��ال  جمال�س 
ببع�س  بع�سها  الع��م��ال  جمتمعات  رب��ط 
ي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة كافة  ال�����ذي  الم�����ر 
الأط��راف، موؤكدا ان دور جمل�س العمال 
الكويتي �سيعزز التوا�سل ب�سهولة و�سرعة 
بني رجال اعمال الطرفني، كما ان املجل�س 
اخلربات  ت��ب��ادل  يف  ب���ارز  دور  ل��ه  �سيكون 
باأهم  الكويتيني  العمال  رج��ال  وتعريف 
ال���ف���ر����س وال���ق���ط���اع���ات الق���ت�������س���ادي���ة يف 

عجمان خا�سة والمارات بوجه عام.
على  حري�سة  عجمان  اإم���ارة  ان  واأو���س��ح 
اي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة ���س��ل�����س��ة متتاز 

ب����الج����راءات ال�����س��ري��ع��ة وامل��ي�����س��رة وذلك 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  وح��ر���س  بتوجيهات 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان  و�سمو 
ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي � ويل 
التنفيذي،   املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 
افاق  ويفتح  القت�سادي  النمو  يعزز  مبا 

ا�ستثمارية رائدة ومبتكرة.
هذا ودعا �سامل ال�سويدي كافة امل�ستثمرين 
على  بالتعرف  الكويتيني  الع��م��ال  ورواد 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف عجمان،  ال��ف��ر���س  اه���م 
باإمارة  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  اأن  وخ��ا���س��ة 
اجلهات  كافة  بتعاون  وجهت  قد  عجمان 
الت�سهيالت  ك���اف���ة  ل��ت��وف��ري  احل��ك��وم��ي��ة 
الأعمال،  ورج���ال  للم�ستثمرين  وامل��زاي��ا 
العمال  رواد  خ�����ربات  ان  اإىل  م�����س��ريا 

وامل�سروبات  الغذية  قطاع  يف  الكويتيني 
�ستكون دافعا لنجاح م�ساريعهم يف المارة 
ت�سهده  ال���ذي  ال�سياحي  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف 

عجمان.
بالتطور  الربيعان  �سعد  ا�ساد  جانبه  من 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف  املتميز 
باجلهود  ا����س���اد  ك��م��ا  ع��ج��م��ان،  اإم������ارة  يف 
ك��اف��ة مقومات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
وخا�سة  للم�ساريع  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��ج��اح 

املوجهة لرواد العمال.
واو�سح ان املجل�س حري�س على جذب اأكرب 
القطاعات  خمتلف  يف  الع�ساء  من  ع��دد 
والح�سائيات  الدرا�سات  وتوفري خمتلف 
التي من �ساأنها التوجيه المثل للمقبلني 
على فتح ان�سطة اقت�سادية جديدة، موؤكدا 
المارات  دول��ة  يف  القت�سادية  البيئة  ان 

متتاز ب�سهولة الإجراءات واإجناز الرخ�س 
القت�سادية يف ا�سرع وقت.

بالطالع  ال���وف���د  ق����ام  ال����زي����ارة  وخ�����الل 
التابعة  “ريج�س”  العمال  حا�سنة  على 
ل��غ��رف��ة ع��ج��م��ان وال��ت��ي ت��ع��ت��رب اأح����د اهم 
و�سائل الدعم التي تقدمها الغرفة ل�سباب 
و�سابات العمال بحيث تهدف اإىل توفري 
ال�سباب  اأع��م��ال  لإح��ت�����س��ان  حم��ف��زة  بيئة 

وتطوير اأعمالهم و�سركاتهم.
عبداهلل  ����س���ع���ادة  ق����دم  ال���ل���ق���اء  خ���ت���ام  ويف 
ل��ل��وف��د الزائر،  ت��ذك��اري��ا  امل��وي��ج��ع��ي درع���ا 
واكد على اهمية تنظيم اللقاءات املبا�سرة 
وبحث  الطرفني  اعمال  ورواد  رج��ال  بني 
وتبادل  وال�������س���راك���ة  ال���ت���ع���اون  اإم���ك���ان���ي���ة 
اخلربات وامل�ساركة يف الفعاليات واملعار�س 

املختلفة.

اأخبار ال�ساعة 
 توؤكد متانة القت�ساد الإماراتي 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ن�سرة “ اأخبار ال�ساعة “ اأن القت�ساد الإماراتي ا�ستطاع تر�سيخ مكانته 
على خريطة اأف�سل القت�سادات املتقدمة لي�س لأنه يرتكز على قاعدة �سلبة 
ما ميلكه  بف�سل  واإمن��ا  فقط  املختلفة  املجالت  ال��واع��دة يف  القطاعات  من 
العاملي  القت�ساد  ت��واج��ه  التي  الأزم����ات  م��ع  التكيف  م��ن  اآل��ي��ات متكنه  م��ن 
 “ افتتاحيتها ام�س - حتت عنوان  الن�سرة - يف  اأي�سا. وقالت  بكفاءة عالية 
“ اإن هذه املكانة ترتجم ب�سكل م�ستمر يف املراتب  قوة القت�ساد الإماراتي 
املوؤ�سرات  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  عليها  حت�سل  التي  املتقدمة 
القت�سادي  الأداء  تقي�س  دولية  وموؤ�س�سات  جهات  عن  ال�سادرة  والتقارير 
جلميع دول العامل وكان اآخرها التقرير ال�سادر عن موؤ�س�سة “ بيكر ماكنزي 
“ الذي اأ�سار اإىل اأن الإم��ارات وا�سلت قيادة عمليات الدمج وال�ستحواذ يف 
املنطقة بو�سفها اأكرث الدول ن�ساطا يف ال�سرق الأو�سط فيما يتعلق بعمليات 
ال�ستثمار ال�سادرة والواردة. ولفتت الن�سرة - ال�سادرة عن مركز الإمارات 
“ كابيتال  وك��ال��ة  ب��ه  قامت  م��ا  اإىل   - ال�سرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�سات 
توقعات  م��ع  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�����س��ي��ادي  الت�سنيف  بتثبيت   “ اإنتليجان�س 
ائتمانية م�ستقبلية م�ستقرة معتربة اأن ذلك يعك�س قوة املحفظة اخلارجية 
للدولة وتوافر الأ�سول املالية اإ�سافة اإىل العوائد النفطية وقدرتها العالية 
على التعامل مع تراجع معدلت التجارة الدولية اأو املخاطر اجليو�سيا�سية.
تاأت من فراغ  الإماراتي مل  املتقدمة لالقت�ساد  املكانة  اأن هذه  اإىل  واأ�سارت 
واإمنا هي نتاج جمموعة من العوامل واملقومات اأولها جناح �سيا�سة التنويع 
القت�سادي التي تتبناها الدولة يف تنويع مداخيل القت�ساد الوطني وتعزيز 
تقوية  يف  فاعال  �سريكا  لت�سبح  القت�سادية  القطاعات  ك��ل  اأم���ام  الفر�س 
القت�ساد وتعزيز ثقة امل�ستثمرين به . ونوهت يف هذا ال�سدد اإىل اأن الدولة 
تو�سعت يف ال�ستثمار بقطاعات مثل البنى التحتية والتكنولوجية وال�سياحة 
والتجارة الداخلية واخلارجية واخلدمات املالية وامل�سرفية وهذه ال�سيا�سة 
النفطية من  القطاعات غري  زي��ادة ن�سيب  النظري يف  بنجاح منقطع  كللت 
الناجت املحلي الإجمايل وبعد اأن كان القت�ساد الوطني يعتمد يف �سبعينيات 
القرن املا�سي يف مداخيله على النفط بن�سبة %90 تقل�ست هذه الن�سبة الآن 
2021. وقالت  ال�%20 عام  األ تتجاوز �سقف  %30 ويتوقع  اإىل  لت�سل 
اإن ثاين هذه العوامل واملقومات توجه الإم��ارات نحو ال�ستثمار يف اقت�ساد 
املعرفة ملواكبة مرحلة ما بعد ع�سر النفط التي ت�ستهدف موا�سلة م�سرية 
التنمية والتطور يف كل جمالت التنمية القت�سادية والجتماعية من خالل 
الرتكيز على القطاعات التي يتزايد فيها املكون املعريف مثل �سناعة مكونات 

الطائرات وال�سناعات الدفاعية والطاقة النووية واملتجددة .
البتكار  جمتمع  بناء  يف  الإم���ارات  جن��اح  العوامل  ه��ذه  ثالث  اأن  واأو�سحت 
يف  التفوق  ا�ستمرار  ي�سمن  ال��ذي  امل�ستقبل  يف  الأم��ث��ل  ال�ستثمار  بو�سفه 
التفوق  يخلق  ال��ذي  ه��و  الب��ت��ك��ار  اأن  �سك  ف��ال  املختلفة  التنمية  م��وؤ���س��رات 
مكونا  اخلالقة  الأفكار  غدت  اأن  بعد  العاملي  التنموي  التناف�س  م�سمار  يف 
الإمارات  ولهذا تخطط  واملجتمعات  ال��دول  ال��رثوة يف  اأ�سا�سيا من مكونات 
كي تكون �سمن اأف�سل ع�سر دول بالعامل على موؤ�سر البتكار العاملي بحلول 

. اليوبيل الذهبي لقيام دولة الحتاد متا�سيا مع روؤية الإمارات 2021 
وذكرت اأن رابع هذه العوامل جناح الإم��ارات يف اأن تتحول اإىل وجهة عاملية 
على  �ساملني  وا�ستقرار  اأم��ن  من  به  تتمتع  ما  بف�سل  لال�ستثمارات  جاذبة 
امل�ستويات كافة من ناحية وبف�سل جناحها يف اإيجاد بيئة قانونية وت�سريعية 
الطبيعي  من  كان  ولهذا  ثانية  ناحية  من  الأجنبية  لال�ستثمارات  �سامنة 
الدول  يف  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  قائمة  الإم���ارات  تت�سدر  اأن 
 “  2017 ال��دول العربية لعام  “ مناخ ال�ستثمار يف  العربية ح�سب تقرير 
ال�سادر عن املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات “ �سمان 
القت�سادات  بقائمة  عامليا  ع�سرة  الثانية  املرتبة  يف  الإم���ارات  تاأتي  كما   “
2019 وفقا  اإىل ع��ام   2017 ال��واع��دة لال�ستثمار خ��الل الفرتة من ع��ام 
لتقرير ال�ستثمار العاملي 2017 ال�سادر عن موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 
والتنمية “ الأونكتاد ».وقالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة يف اختتام افتتاحيتها اإنه 
وبرغم ما حققته الإمارات من اإجنازات نوعية على طريق التنمية والتقدم 
يف  العاملية  ال��ري��ادة  حتقيق  اإىل  وت�سعى  امل�ستقبل  نحو  دوم��ا  تتطلع  فاإنها 
بلوغ  ت�ساعدها على  التي  امل�ستقبلية  ال��روؤى  املجالت كافة من خالل و�سع 
اأهدافها التنموية ك�روؤية الإمارات 2021 و مئوية الإمارات 2071 وهي 
روؤى طموح تت�سمن الآليات وال�سرتاتيجيات التي ت�ستهدف �سمان ا�ستمرار 
النمو وبناء اقت�ساد تناف�سي يت�سم بال�ستدامة ويعتمد على العلوم واملعارف 

الع�سرية والبتكار.

غرفة الفجرية تناق�ض ترتيبات تنظيم املوؤمتر 
العربي الثالث للتطوير العقاري وال�سناعي 4 اأكتوبر

•• الفجرية -وام: 

تنظيم  ب�ساأن  اجلارية  الرتتيبات  الفجرية  و�سناعة  جتارة  غرفة  ا�ستعر�ست 
بالفجرية  وال�سناعي  العقاري  وال�ستثمار  للتطوير  الثالث  العربي  املوؤمتر 
واعد  م�ستقبل  “ ال�ستثمار  �سعار  حتت  ال��ق��ادم  اأكتوبر   5 و   4 يومي  خ��الل 
للتنمية امل�ستدامة«.جاء ذلك خالل الجتماع الذى عقد مبقر الغرفة برئا�سة 
�سعادة خليفة خمي�س مطر الكعبي رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة بح�سور �سعادة 
اآل �سودين رئي�س الحتاد العربي لال�ستثمار والتطوير العقاري  اأحمد �سامل 
و�سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة وعدد من اخلرباء وال�ست�ساريني 
العقاريني.و�سيتم تنظيم املوؤمتر من قبل غرفة جتارة و�سناعة الفجرية واحتاد 
غرف التجارة وال�سناعة يف الدولة بالتعاون مع جمل�س الوحدة القت�سادية 
العربية التابع جلامعة الدول العربية والحتاد العربي للتطوير وال�ستثمار 
العقاري.تناول الجتماع طرح العديد من املحاور حول املو�سوعات التي �سيتم 
مناق�ستها خالل املوؤمتر التي ترتكز حول املفاهيم احلديثة للمباين اخل�سراء 
وال��ذك��ي��ة وم��ف��اه��ي��م ال���س��ت��دام��ة يف جم���ال ���س��ن��اع��ات ال��ب��ن��اء وال���س��ت��ف��ادة من 
الطاقات اجلديدة واملتجددة للحفاظ على البيئة ومقومات التنمية العقارية 
امل�ستدامة يف  اإمارة الفجرية وتنوع املوارد والتنمية ال�سناعية  وال�سناعية يف 

الوطن العربي ومنظومة التمويل العقاري يف الدول العربية.
واأ�ساد احل�سور بنجاح املوؤمترين ال�سابقني اللذين عقدا حتت رعاية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 

وحظيا باهتمام �سموه.
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العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1250  عمايل  جزئي 
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م   الفنية  لالعمال  ال��راق��ي��ة  املتقدمة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  بتاريخ 2017/6/1  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  القامة 
للمدعي  ت��وؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  ل�سالح/علي عبادي علي حام  اعاله  املذكورة 
مبلغ )8422( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1545  عمايل  جزئي 
����س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  املعادن  ا�سلم وراح��ت لتجارة  اىل املحكوم عليه/1- 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/4  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/اخالق احمد م�ستاق احمد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)9097( درهم وبتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا 
ما مل يلتحق بخدمة عمل اخر والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5395  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-العروج ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد عمران فجول احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1500( ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)9.951.6  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170818004AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/8/8  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6361  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هاي فوودز للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ب��اب��و   بيني�س   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)8664  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    mb174864547ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  امل��واف��ق:2017/8/6  الحد  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6399  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هوك اي خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد عوي�س ب�سري راجا ب�سري احمد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)16758  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174782070AE/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�����س��اع��ة 15.00 م�ساءا  امل�������واف�������ق:2017/8/1  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/738  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ليلى نرج�س بنت عبداهلل بن بدر جمهول حمل 
وميثله:احمد  عكا�سه  حممد  �سامل  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ال��ق��رار/ احلكم ال�سادر  امل��ه��ريي  قد ا�ستاأنف  امل��ي��دور  احل��اج خ��ادم بطي 

بالدعوى رقم 1780/2016 مدين جزئي بتاريخ:2017/5/31
 10.00 ال�ساعة   2017/9/14 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6540  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة  ل��ل��م��ق��اولت  امل��دع��ي عليه / 1-���س��م��ان  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د دي����ن ا����س���الم حم��م��د ع���ال م���ي���اه  ق���د اأق������ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )19294 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB175046322AE/2017:ال�سكوى
الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5584  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة الماراتية للت�سقيف والعزل �س.ذ.م.م جمهول حمل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /ديني�سور ك��وم��ال  ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7.760.4 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172648598AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5067  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توب وورث للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /اعجاز احمد حممد م��روان  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19051 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173157239AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5363  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�سعود للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /با�سم ثروت حممود ال�سيد �سعيب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت    mb174301432ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/86  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- اتول جني نفني �ساند جني 2- فيبها جاين جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/31  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية 
بالتملك ومالحقها مو�سوع الدعوى و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات 
امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد الج��ارة  املنتهية  الج��ارة 
الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية العقار وبالزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة العقارية 
اليها والزمتهما الر�سوم  حمل التداعي للمدعية خالية من مما ي�سغلها ورد احليازة 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�سروفات ومبلغ 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1533 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- انرتنا�سونال انرتبراي�سيز تريدينغ م.م.ح - وميثلها 
ان طالب  القامة مبا  الب��ري جمهول حمل  املعني  قانونا/�سمري عبد 
التنفيذ/برومو لينك لدارة الفعاليات �س.ذ.م.م وميثلها قانونا عاطف 
ابراهيم عطا �سيد احمد وميثله:فهد �سلطان على لوتاه قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)99459( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1671 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- بن �سالح للتجارة العامة - موؤ�س�سة فردية - وميثلها 
مالكها/فهد حممد ن�سر حممد بني �سالح 2-فهد حممد ن�سر حممد 
ثامر  التنفيذ/زينه  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سالح   بني 
رزوقي ال�سيخلي وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )597917.93( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1973 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- عليا حممد �سامل حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني وميثله:عبداهلل حممد 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الهرمودي  علي  ر�سول 
دره��م اىل  وق���دره )736115(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
�ستبا�سر  امل��ح��ك��م��ة  ف���ان  امل��ح��ك��م��ة.وع��ل��ي��ه  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1147  جتاري جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ابو�سقرة   جراند  ومقهى  مطعم    -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  ال��ق��رق ق��د  امل��دع��ي/ب��ن��ك م�سر - ف��رع دب��ي ومي��ث��ل��ه:ب��در حممد علي  ان 
الدعوى ومو�سوعها بعد �سم ملف النزاع رقم:2017/449 احلكم بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )2.053.154.83( درهم مع عائد تاأخري 
التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  �سنويا من  القانونية %12  والفائدة  �سهريا   %1
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/8/10   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1553  ا�ستئناف جتاري    
بال�سود   حميد  مبارك  بال�سود  �سامل  عبداهلل   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
للخدمات  التنمية  ���س��رك��ة   / امل�����س��ت��اأن��ف  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
���س.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 107/2016 

جتاري كلي بتاريخ:2016/10/17     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/9/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/583  ا�ستئناف جتاري   
فا�سوديفن   2-رتي�س  م  م  ذ  �س   - للتجارة  نيوفي�س   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ت��ان��ك��اب��ان  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�ستاأنف /ليدر  3-ه��اري��دا���س��ان 
حممد  حممد   : وميثله  اإبراهيم  حممد  طيب  ل�ساحبها   ، للتجارة  �سبورت 
اأمني غياث قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/1440 جتاري 
كلي بتاريخ 2017/3/21 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/10/4 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/308   ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عبد العزيز عي�سى خليل  جمهول حمل القامة 
: عبداهلل  الكواري وميثله  ط��وار  احمد خليفة  /م��رمي  امل�ستاأنف  ان  مبا 
ي��و���س��ف اح��م��د اأن��وه��ي اآل ن��ا���س��ر  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�سادر 
بالدعوى رقم  2016/1582 مدين جزئي بتاريخ 2017/3/7 وحددت لها 
جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/9/11   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/215  ا�ستئناف عمايل    

بالجي  �سينتامان  ده���اويل  �سينتامان  1-ماهيندرا  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
ده�����اويل  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /اوي�����س��ي�����س وي���ر تك 
اند�سرتيز - �س ذ م م وميثله : را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي -  قد 
بتاريخ  جزئي  عمايل   2016/8150 رق��م   بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف 
2017/2/7 وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�ساعة 10.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1719   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة   3 امل�ستقبلية  ال�����س��ورة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  بار�سي - جمهويل حم��ل  باقر  2-ف��ردي��ن حممد 
اأق���ام عليك  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/الزرق والح��م��ر للتجارة ال��ع��ام��ة - ���س ذ م م  ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1830344( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1622   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مرو�ست للتجارة العامة - �س ذ م م  2-حممد ر�سا بديع 
اله طاهري زاده مرو�ست 3- مهرداد منوجهر احتاد مرو�ستي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4093211.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1686   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة ام اى �سولو�سنز - منطقة حرة ذ م م  2- تورج ح�سني 
عبا�سبور 3- �سركة رويال بي�س للتجارة العامة - ذ م م  4- ماهيار ح�سن مري حممد 
�سادقي 5-الن�سر املبني للتجارة العامة - �س ذ م م  6-عطاء اله ملكي تبار 7-بريد 
فورت للتجارة العامة - �س ذ م م  8-بهادر كاكاجان مريزائي  جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادران ايران - فرع �سارع ال�سيخ زايد - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن والتكافل  بدفع املبلغ املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )34174188( وق��دره  به 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/392  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-املا�سة انرتنا�سيونال للتطوير العقاري �س.ذ.م.م 2- املا�سة انرتنا�سيونال 
للو�ساطة العقارية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ليفينتي بيرت روز�سا هجيي 
البيع  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سبيعي  عمري  وميثله:امل 
املوؤرخ:2009/11/5 املت�سمن بيع الوحدة رقم:414 بامل�سروع امل�سمى ت�سي�س تاور الكائن مبدينة 
عليهم  املدعي  وال��زام  التعاقد  قبل  عليها  كانا  التي  للحالة  املتعاقدين  واع��ادة  الريا�سية  دب��ي 
تاريخ:2010/12/1 وحتى  والفائدة 9% من  والت�سامم مبلغ وقدره )527.459.08(  بالت�سامن 
ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/3   
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة : 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/641  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- فاريكو للتجارة �س.ذ.م.م 2- ح�سني حممود �سفارى جمهول حمل 
الدعوى  يف    2017/5/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك �سادرات ايران حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري بالزام املدعي 
وت�سعمائة  ماليني  )ثالثة  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
والفوائد  فل�سا(  وخم�سون  واثنني  درهما  وثالثون  واربعة  واربعمائة  الفا  ع�سر  وت�سعة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف:2016/3/23 حتى ال�سداد التام 
احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�ساريف  والزامكما 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5388  عمايل جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  املباين  لتنظيف  1-ال�سنافر   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ك��الم م�سطفى   /اب��و  امل��دع��ي 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )1000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)21900 
لها  وح���ددت    mb173186050ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الحد املوافق:2017/8/20 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3971  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خالد متويل للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممود زيدان عبدالقادر احمد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)19975 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB172782726AE:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره�����م( 
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل������واف������ق:2017/8/16  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3139  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد عارف حمبوب علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/دارنا للمقاولت �س.ذ.م.م وميثله:خالد ا�سماعيل عبدالعزيز حممد الزرعوين  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)10500 درهم( 
جل�سة  لها  وحددت    mb172522876ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
امل��واف��ق:2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت  يوم الحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3172  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جي�سري للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /برا�سانت كومار فا�سوديف غولين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)18350  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  ال�سكوى:mb169246132ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
جل�سة يوم الحد املوافق:2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4276  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / اىل املدعي عليه / 1-ا���س تي كورير 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  تانو�سكودي  قد  موتورامالينغام 
والر�سوم  دره����م(  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000  وت���ذك���رة  دره����م(  وق�����دره�����ا)18582.9  ع��م��ال��ي��ة 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173755518AE  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
املوافق:2017/8/10 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، 

علما بان مت احالة الدعوى اىل الدائرة العمالية اجلزئية الثالثة  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8064  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج��ل��ف اي��روزي��ن��ا ك��ايف وج��ري��ل ر���س��ت��وران��ت جم��ه��ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ام��ي��ال ن���وان ف��ي��ل��ي��دوراج��ي  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره���م(  وق���دره���ا)35900  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB165446921AE  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق:2017/8/3 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2866  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وجدة الدولية خلدمات الت�سالت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /افتخار ح�سني حممد ح�سني  قد 
ع��ودة مببلغ )2000(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)42820  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171192188AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  امل��واف��ق:2017/8/10  جل�سة يوم اخلمي�س 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5183  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبدالمني خان ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خالق   حممد  زي�سان  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)10980 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800( درهم 
جل�سة  لها  وحددت    mb173312936ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/2  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5466  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الديداموين لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد خمتار عبد احلميد احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17248 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره)1000 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:AE174023086MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 15.00 م�ساءا  املوافق:2017/8/2  الربعاء  جل�سة يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7199  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سمعة المل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ريا�س احمد �ساه حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )12546.4 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح���ددت    MB170079770AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6758  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-غ��ود مورنينغ خلدمات التنظيف العامه ���س.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د روب���ي���ل م��ي��اه حم��م��د ح��م��دو م���ي���اه  قد 
 7801( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق����دره )800 دره����م( وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    AE175046971MB:ال�سكوى
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س   2017/7/30
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري املدة.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6254  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كمال الدين للنقل بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد باكر جهابار �سادق حمي الدين 
باكر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
)7000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف 
الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    AE174529078MB:ال�سكوى رقم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا  ال��ق��ا���س��ي  مبكتب  ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/8 امل���واف���ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3522  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ان��رت جلف ميديا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ايفاجنيلي�ستا  مي�سينا  /هي�سيل 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )26986 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb168348445ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2267  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جي اف كوميونكي�سن �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
درهم   )43449( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  لويل  ل�سالح/عبا�سي 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة 
�ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيب فيها 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/765  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- مركز ديو دازل لالعمال �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعي مبلغ  توؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  ناير  �سيكاران  ل�سالح/�سريا�س جاندرا 
)12725( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  فيها ورف�ست  ن�سيب  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1600  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ذا ليدر لل�سفر  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/مرمي احلبيب 
دحو بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )12000( درهم وتذكرة العودة اىل 
التحقت بخدمة �ساحب عمل  التنفيذ قد  تكن وقت  نقدا ما مل  او قيمتها  موطنها 
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية من ن�سيبها فيها ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4787  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ر�سا جعفر زاده لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /ك��رمي �سالح احمد عبد الرا�سي  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)66222 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB172973157AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل��������واف��������ق:2017/8/2  ي����وم الرب����ع����اء  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2546  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بريجيتا للكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /بي ام ريبون حممد مزيرب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)19616  عمالية  مب�ستحقات 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت    MB168076932:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
الثنني املوافق:2017/7/31 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري ميعاد التكليف باحل�سور لربعة ايام  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6290  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  دمل��ا  مباين  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اك��رب ح�سني ب��ه��ادار  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)9745 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
ال�سكوى:MB172527001AE  وحددت لها جل�سة  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/7/30  الح��د  يوم 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املده  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6495  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-موني�س لوكى كو�سى لوكى كو�سى جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /كري�سيل�س ديجيتال لالعالنات �س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره���م(  وق���دره���ا)10000  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb174508305ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الربعاء املوافق:2017/8/2 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5448  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عدنان احمد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ���س��روار  قد  �سليم حممد  املدعي /حممد  ان  مبا 
ع��وده مببلغ  وقدره  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)15295  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  AE172839576MB:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره���م(   800(
ال�����س��اع��ة 15.00 م�ساءا  امل������واف������ق:2017/8/2  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5141  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  وامل�����س��اك��ن  امل��ب��اين  امل��دع��ي عليه / 1-امل���ا����س خل��دم��ات تنظيف  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ج���م���ال ح�����س��ني اف���ت���اب ال���دي���ن  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   18456(
اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173950423AE:ال�سكوى
املوافق 2017/8/10 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6742  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مابكوم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سينغ   كومار  /�سانتو�س  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   6725( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB175110364AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6542  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  / 1-�سمان  عليه  املدعي  اىل 
املدعي /حممد عاملني �سهيد ال�سالم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   24464( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175045660AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2170  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- مليو�س ر�ستورانت ليمتد 2- فاتن عنرت جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ الوروبية لالغذية البحرية �س.ذ.م.م قد 
املطالبة مببلغ وقدره )40650( درهم  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
املوافق  والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني 
2017/8/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1721  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  املعلومات  لتقنية  بيهايف  املنفذ �سده/1-  اىل 
اأقام   قد  بوكوتري  �سكندر  حممد  التنفيذ/�سيخ  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )30817( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )2326( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1975  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  فلفول  وكافترييا  مطعم  موؤ�س�سة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأق��ام   قد  ال�سحادات  التنفيذ/نادر حممد  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )67363(
مبلغ )4909( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2112  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  فالكنز خل��دم��ات  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سارون ميندوزا كالو�سا قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4692(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2388  تنفيذ عمايل 

التنظيف جم��ه��ول حمل  تت�س خل��دم��ات  ك��ول��ت��ي  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
اأقام   ق��د  ك���روز  دي��ال  ق��وي��روز  التنفيذ/رو�سيل  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6446( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2230  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  املنفذ �سده/1- �سبالمي امرب للخدمات  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيد عاطف ح�سني �ساه �سيد جتمل 
ح�سني �ساه قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14116( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1192( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2040  تنفيذ عمايل 
مبا  القامة  حمل  جمهول  البعينو  موري�س  كابى  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/ال جاي لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات �س.ذ.م.م 
وميثله:�سمري حليم كنعان قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )22830( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/929 تنفيذ مدين  
ب��راد���س��او  جمهول حمل  ا�ستينتون  م��ارك��و���س  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سويدي وم�ساركوه ميثلها مالكها/
اأق���ام عليك الدعوى  ال�����س��وي��دي  ق��د  ب��ن ج��رب  حممد را���س��د حممد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )57258(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/391 تنفيذ �سرعي  
اىل املنفذ �سده/1-  ح�سني ياغي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
قد  ال�سام�سي   الغبار  را�سد  �سعيد  وميثله:�سيف  ياغي  التنفيذ/�سونا 
اأقامت عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله لتنفيذ احلكم ال�سادر 
املنفذ �سده  يف الدعوى رق����م:2016/105 اح��وال نف�س م�سلمني وال��زام 
بدفع مبلغ وقدره )142.066( درهم وفق منطوقه والر�سوم وامل�ساريف  
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1957 تنفيذ جتاري

ان  اآر نظيف  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  املنفذ ���س��ده/1- جميد  اىل 
م�سوؤولية  ذات  �����س.م.ح  للتجارة  العاملية  �سابا  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب 
حمدودة وميثله:يون�س حممد علي حممد اليا�س ال�سحي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)36260927.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2115  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  �����س.ذ.م.م  جمهول حمل  العاملية  انفوى    -1 / املدعي عليه  اىل 
حممد  اهلل  مال  وميثله:نا�سر  عامه(  م�ساهمه  )�سركة  الهالل  املدعي/م�سرف 
امل��دع��ي عليها مببلغ  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  غ��امن 
وقدره )76089 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/7/30    يوم الح��د 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2077  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ع��ب��داهلل   عبدالرحمن  علي  عبدالرحمن    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك دب���ي ال���س��الم��ي �����س.م.ع ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )196.685 درهم(  والر�سوم 
   2017/7/30 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5488  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للنقليات  1-زروان   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  رام   �سيتال  كومار  /�سني  املدعي 
درهم(  ع��وده مببلغ )900  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)18517  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174483678ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق:2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
مذكرة اعالن بالن�سر

          يف  الدعوى 2017/64  ا�ستئناف تنفيذ جتاري    
���س.ذ.م.م  2- �سفوان خليل  امل�ستاأنف �سده/ 1- احل��ازم الدولية لل�سيانة  اىل 
ام��ربي��ت ممربين   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  دروي�����س ح�سن جم��ه��ول حم��ل 
اند�سرتيز �س.ذ.م.م وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2014/1449 تنفيذ جتاري بتاريخ:2017/2/22     

م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2017/8/16 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/808  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سوجنا جب كرافت تيمانى  جمهول حمل القامة 
ال�سيارات ذات م�سوؤولية حمدودة  لتاأجري  امل�ستاأنف / �سركة دبي  ان  مبا 
احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  املطوع   حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن 

ال�سادر بالدعوى رقم 137/2016 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/29     
 10.00 ال�ساعة   2017/8/29 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/51  نزاع تعيني خربة عقاري
انرتنا�سيونال  املا�سة   -2 ليمتد  انف�سمنت�س  ورل��د  1-نيو   / �سده  املتنازع  اىل 
حمل  جم��ه��ول  طالبي  اهلل  �سكر  اب��وط��ال��ب   -3 �����س.ذ.م.م  العقارية  للو�ساطة 
يو�سف  وميثله:فتوح  �سدر  علوي  غالمعلي  ميالد   / املتنازع  ان  مبا  القامة 
حممد ح�سني الن�سار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت 
امل�سلح   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/8/2    الربعاء  لها جل�سة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

الت�سويات   الودية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3830  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى فيني�سيا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي   عبدو  /حممد 
ع��وده مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)29866 دره��م( 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171675869AE  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق:2017/8/16 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، علما بان الدعوى جتددت من ال�سطب .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3695  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جبل حوران لتجارة اخل�سار والفواكه جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مرياج خان زرياز خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )1000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)31700 
لها  وح���ددت    mb168769852ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/16 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6565  عمايل جزئي

ال��ف��ن��ي��ة  ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��الع��م��ال  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���ف���ج���ران  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د حم�����س��ن ال��دي��ن حم��م��د ن���ور ال����س���الم  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   7467(
املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb174944363ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/7/31
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6939  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج���ول���دن راي����ز ل��ل��م��ق��اولت ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع���م���رو ���س��ع��ي��د ع��ب��دال��ق��ادر ح�����س��ن  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   13740( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  وامل�ساريف يف  وبالر�سوم  دره��م(  وق��دره )1000  ع��ودة مببلغ  وتذكرة 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE175210267MB:رقم
2017/8/1 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7323  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  الثقيله  ب��ال�����س��اح��ن��ات  للنقل  اق��ب��ال  1-م��ظ��ه��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���س��م�����س��ري اح��م��د رح��م��ت خ����ان  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�ساريف   والر�سوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )1000  دره��م( وتذكرة   4372(
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB175071503AE/2017:ال�سكوى
الربعاء املوافق 2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6277  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جبل حوران لتجارة اخل�سر والفواكه جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ك��ل   �سوندى  الدين  املدعي /ج��الل  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   16921( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت   MB171802941/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف   والر�سوم 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3884  عمايل جزئي

القامة  �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  للتجارة  1-ا���س��ت��وري��ان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ن��ب��ي��ل ع��م��ر  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا بالزام 
وتذكرة  دره���م   )96874( اج��م��ايل  مبلغ  ل��ل��م��دع��ي  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي 
ال�سكوى  رق���م  وامل�����س��اري��ف  ب��ال��ر���س��وم  وال��زام��ه��ا  دره����م(   2000( بقيمة  ع���ودة 
املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb171572372ae:العمالية
2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12080 بتاريخ 2017/7/26   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2539  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- الريامي للزجاج واللومنيوم �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/16  يف الدعوى املذكورة 
بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  انو�سنكيو  م��ورال  ل�سالح/ايجايل  اع��اله 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )27273( درهم وبالفائدة القانونية بواقع %9 
�سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات 
�ساملة اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ال�شقا وال�شاوي وعز وهنيدي اهم النجوم

خم�سة اأفالم م�سرية مبيزانيات كبرية
عز  لأحمد  )اخللية(  لفيلم  املنتجة  ال�سركة  ق��ررت 
ر النتهاء  تاأجيله اإىل مو�سم عيد الأ�سحى بعد تعذَّ
منه خالل الأ�سابيع املا�سية، بينما ترتّدد اأخبار باأن 
من  خ��وف��اً  ال�سباق  م��ن  اخل���روج  ف�سلوا  ال�سانعني 
حتقيق اإيرادات �سعيفة رغم �سخامة ميزانيته التي 
ت�سل اإىل 25 مليون جنيه تقريباً، علماً باأنه �سيكون 

اأ�سخم اإنتاج يف املو�سم ال�سينمائي املقبل.
حممد  الفنان  ح�سور  الأوىل  للمرة  املو�سم  وي�سهد 
اعتقال(، وهو عمل  املوؤجل )جواب  بفيلمه  رم�سان 
ك���ان ي��ف��رت���س اأن ي���رى ال���ن���ور خ���الل م��و���س��م عيد 
باأنه يتناول ق�سية التطرف  الأ�سحى املا�سي، علماً 
والإره�������اب وال��ع��الق��ة ب���ني ���س��اب��ط ���س��رط��ة ومتهم 
بالنتماء اإىل اجلماعات املتطرفة، و�سهد حالة من 
على  اأجربتهم  التي  والرقابة  �سانعيه  بني  اجل��دل 
تغيري نهايته مع تاأخر اإ�سدار ت�سريحات الت�سوير 

اخلارجي.
رم�سان يراهن بالفيلم الذي تتجاوز ميزانيته 20 
مليون جنيه على العودة اإىل �سدارة �سباك التذاكر 
بعد غيابه العام املا�سي عن ال�سينما واإخفاق فيلمه 
اإي����رادات  الأخ����ري )اآخ����ر دي���ك يف م�����س��ر( يف حتقيق 
كبرية اإذ مل تتجاوز الت�سعة ماليني جنيه، وهو رقم 
هزيل مقارنة باملاليني التي كان يحققها يف جتاربه 

ال�سابقة.
اأما خمرج الفيلم حممد �سامي، فاأخرج اأي�ساً )ت�سبح 
مي  زوجته  الن�سائية  البطولة  وتتقا�سم  خري(  على 
عمر مع كل من نور اللبنانية ودرة التون�سية، و�سط 
من  اأك��رب  ب�سكل  اإظهارها  بعد  مبجاملتها  اتهامات 

غريها من جنمات يف الفيديو الدعائي.
عليه  يراهن  ال��ذي  ح�سني  تامر  بطولة  من  العمل 
فيما  ال�سبكي،  عن  انف�ساله  بعد  له  فيلم  اأول  وه��و 
بالفنانة  جتمعه  التي  ال�سبابيك(  )ورا  اأغنية  طرح 
اللبنانية اإلي�سا عرب اآثري الإذاعات وال�سا�سات تزامناً 
اإطالق  �سبقت  التي  الكبرية  الدعائية  احلملة  م��ع 

الفيلم جتارياً.
�سخم  رم�ساين  اإع��الن  يف  م�ساركته  تامر  وا�ستغل 
له  الرتويج  على  وحر�س  فيه،  الفيلم  ا�سم  لإظهار 
ن�سبة م�ساهدة  املا�سية، وحقق  الأي��ام  بكثافة خالل 

مع  �ساعة   48 من  باأقل  م�ساهدة  مليوين  جت��اوزت 
طرحه يف الأيام الأخرية من رم�سان.

اإيرادات  وي�سعى تامر من خالل الفيلم اإىل حتقيق 
غياب  بعد  ال�سينما  اإىل  يعود  اأن��ه  خ�سو�ساً  ج��ي��دة، 

)اأهواك(  الأخ���ري  فيلمه  حقق  بعدما  ع��ام��ني،  نحو 
اإيرادات جتاوزت 25 مليون جنيه.

)عنرت ابن ابن �شداد(
اأم�����ا ب��ط��ل��ة ال��ف��ي��ل��م درة ال���ت���ي غ���اب���ت ع���ن ال���درام���ا 
الرم�سانية هذا العام، فتطّل يف مو�سم عيد الفطر 
اأي�ساً يف )عنرت ابن ابن �سداد( الذي يقوم ببطولته 
اإط���ار كوميدي  اأح��داث��ه يف  حممد ه��ن��ي��دي، وت���دور 
حول حفيد عنرت ابن �سداد، وهو فيلم يراهن عليه 
اإي��رادات جيدة،  هنيدي ل�ستعادة جنوميته وحتقيق 
ل �سيما بعدما اأخفق اآخر اأفالمه يف حتقيق اإيرادات 

جيدة.
ر غالبية م�ساهد الفيلم يف ال�سحراء على  هنيدي �سوَّ
بينما يخ�سى  ب�سكل مكثف،  �سهرين  اأكرث من  مدار 
خالل  ال��ع��ادل  غري  ال�سينمائي  التوزيع  ال�سانعون 
عيد الفطر، ل �سيما يف ظل غياب العالقة الوثيقة 

بني م�سوؤويل ال�سركة املنتجة و�سركة التوزيع.

ال�شقا وال�شاوي
التوايل  ع��ل��ى  ال��ث��اين  ل��ل��ع��ام  ال�����س��ق��ا  اأح��م��د  يح�سر 
ا�سطراري(  )هبوط  بفيلم  الفطر  عيد  يف  مناف�ساً 

الذي ينتمي اإىل اأفالم احلركة، 
ك����رارة، وغادة  اأم���ري  م��ن  ك��ل  وي�����س��ارك��ه يف بطولته 
عادل، علماً باأن ال�سقا �سّور عدداً كبرياً من م�ساهد 
)الأك�����س��ن( يف ���س��وارع ال��ق��اه��رة ت��زام��ن��اً م��ع ت�سوير 

م�سل�سله الأخري.
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  مكثفة  وبحملة 
ال�سينمائي  فيلمها  )نيو�سين�سري(،  �سركة  اأطلقت 
امل��و���س��م )الأ���س��ل��ي��ني( وي��ق��وم ببطولته  ال��وح��ي��د يف 
علو�س،  وكندة  �سلبي،  ومنة  ال�ساوي،  كل من خالد 
باأن ت�سويره انتهى يف  واأخرجه مروان حامد، علماً 
اأكتوبر املا�سي لكن ال�سركة املنتجة اأجلته اإىل حني 

اختيار الوقت املنا�سب لطرحه.

�سريين عبدالنور تنفي
اأن  ت��ردد  بعدما  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  �سهدتها  اجل��دل  م��ن  حالة 
ن�سيب  نادين  زميلتها  مكان  �ستحل  عبدالنور  �سريين  اللبنانية  الفنانة 

جنيم يف اجلزء الثاين من م�سل�سل )الهيبة( اإىل جانب النجم تيم ح�سن.
يف هذا ال�سياق، نفت �سريين الأمر متاماً، واأو�سحت اأنها اأ�سيبت ب�سدمة 

ب�سبب تداول مثل هذا اخلرب.

زياد برجي ي�سور )بلحظة 2(
ال��ذي حقق  الثاين من م�سل�سل )بلحظة(  زي��اد برجي ت�سوير اجل��زء  ب��داأ 
جناحاً يف جزئه الأول يف رم�سان املن�سرم، وهو من بطولة: كارمن لب�س، 
يو�سف حداد، �سينتيا خليفة، روان طحطوح، جمدي م�سمو�سي، اإل�سا زغيب 

وجمموعة من النجوم.
يف �سياق اآخر، ن�سر الفنان زياد برجي على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي 
مربوك  )ال��ف  عليها:  وعلق  مهرانيان  ج��ريو  اأعماله  مدير  زف��اف  �سورة 
الذهبي مع متنياتي لكما بحياة زوجية  القف�س  حبيبي ج��ريو.. دخولك 

�سعيدة مليئة بالفرح وال�سعادة(.

را�سيل الرا�سي على طريق النجومية
اع���ل���ن���ت ����س���رك���ة )ط����رب 
وقعت  اأن����ه����ا  ال���ع���امل���ي���ة( 
ع�������ق�������داً م�������ع امل����ط����رب����ة 
ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة را�����س����ي����ل 
املمثلة  �سقيقة  الرا�سي، 
لإنتاج  ال��را���س��ي،  ن��ادي��ن 
اأعربت  الفنية.  اأعمالها 
�سعادتها  ع����ن  را����س���ي���ل 
بهذه البادرة، واعتربتها 
طريقها  يف  اأوىل  خطوة 
ال��ن��ج��وم��ي��ة، واع���دة  اىل 
اجل������م������ه������ور ب����ت����ق����دمي 
والفن  الأغ������اين  اأج���م���ل 
تفتقده  ال����ذي  ال���راق���ي 
ال�ساحة الفنية، على حد 

تعبريها.

مي�ض حمدان ت�ستعد
 لـ)�سيء من اخلوف(

الأردنية  الفنانة  ت�ستعد 
لت�سوير  ح��م��دان  مي�س 
م�سل�سل  يف  دوره������������ا 
)�سيء من اخل��وف( مع 
الفنانني  م��ن  جمموعة 
بينهم:  م�����ن  ال�����ع�����رب 
امل�����س��ري، وعبري  ي��ا���س��ر 
ع��ي�����س��ى، وج��م��ي��ل ع���واد، 
ح�سام  اإخ������������راج  وم�������ن 
حجاوي. وكانت �ساركت 
يف م�سل�سل )طاقة نور(، 
�سهر  يف  ع���ر����س  ال�����ذي 

رم�سان هذا العام.

خم�شة  م�شر  يف  ال�شينمائي  الفطر  عيد  �شباق  �شهد 
اأفالم مبيزانيات كبرة، ليكون االأ�شخم خالل 2017 
هذا  يف  اأعمالهم  طرح  ال�شانعني  معظم  ل  ف�شّ بعدما 
املو�شم الذي ي�شتمر نحو 10 اأ�شابيع �شيتخلله اإطالق 
الأول  عنه  تغيب  فيما  حم��دودة،  مبيزانيات  اأف��الم 
ال�شعيفة  امليزانيات  ذات  امل�شاريع  �شنوات  منذ  مرة 
العامني  خالل  اإخفاقها  التجربة  هذه  اأثبتت  بعدما 

املا�شيني.
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خطاأ �سائع مينع خ�سارة الوزن رغم احلمية
اأكدت درا�سة حديثة اأن توقيت وجبات الطعام ميثل تاأثريا اأكرب على عملية 

خف�س الوزن، من التحكم بعدد ال�سعرات احلرارية.
ووفقا ل�سحيفة "ذا �سن"، اأجرى املعهد الطبي يف جامعة �ساوث وي�سرتن، 
جتاربا على فئران، اأظهرت اأن خف�س الوزن مت فقط للفئران التي تناولت 
وجباتها �سباحا. وقال امل�سرف على الدرا�سة، الدكتور جوزيف تاكاها�سي، 
"لو ترجمنا التجربة اإىل الت�سرف الب�سري، فاأنها تعني اأن احلمية تعمل اإذا 
ما تناولنا الطعام مبكرا". واأ�ساف تاكاها�سي: "تناول الطعام يف الأوقات 
ا�ستهلكت نف�س كمية  اإذا  بالوزن، حتى  ي��وؤدي للنزول  امل�ساء، لن  اخلطاأ يف 
اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما  �سباحا".  طعامه  يتناول  ملن  احلرارية  ال�سعرات 

الفئران، التي تناولت طعامها �سباحا، بدت اأكرث حيوية خالل اليوم.

املزعجة البطن  غازات  لتفادي  ُطرق   6
من الطبيعي اأن يعاين النا�س من غازات البطن، ولكن هذا ل ينفي حقيقة 
املهم  م��ن  لذلك  الأ�سخا�س،  م��ن  للكثري  بالن�سبة  ومزعجة  م��وؤرق��ة  اأن��ه��ا 
قد  اأنها  وخ�سو�ساً  الأ�سخا�س،  يتناولها  التي  الأطعمة  نوعية  اإىل  التنبه 
6 طرق للتخفيف من  البطن. وفيما يلي  تكون كفيلة باحلد من غ��ازات 

حدة الغازات، بح�سب موقع “هيلث غرايد” الإلكرتوين:
اأقل من الهواء: تناول الطعام وامل�سروبات ببطء، وجتنب  ابتلع كمية   1-
اأي  اإىل  بالإ�سافة  ال��غ��ازي��ة،  وامل�سروبات  احل��ل��وى  ت��ن��اول  اأو  العلكة،  م�سغ 

طعام اآخر قابل لمت�سا�س كمية كبرية من الهواء.
مكونات  بع�س  وت�سبب  تتناولها:  التي  الأطعمة  مكونات  من  حتقق   2-
الأط���ع���م���ة وامل�������س���روب���ات ال����غ����ازات ل����دى ب��ع�����س الأ����س���خ���ا����س م��ث��ل م���واد 
العلكة  يف  اأي�ساً  جتدها  وال��ت��ي  والإك�سيليتول،  واأمل��ان��ي��ت��ول،  ال�سوربيتول، 

واحللوى اخلالية من ال�سكر.
اأما عن �سراب الذرة امل�سبع بالفركتوز، والذي ي�ستخدم لتحلية امل�سروبات 
الألبان،  م�ستهلكي  لبع�س  الالكتوز  و�سكر  الفاكهة،  وم�سروبات  الغازية 

فكلها ت�سبب غازات البطن.
طبيعة  لأن  يومياً،  وت�سربه  تاأكله  ما  كل  دّون  تتناوله:  ما  كل  دّون   3-
اليومي  التدوين  اآخ��ر، ومبمار�سة  اإىل  �سخ�س  الإن�سان تختلف من  ج�سم 
العن�سر  اأو  ال��ط��ع��ام  ه��وي��ة  حت��دي��د  ميكنك  ال��غ��ذائ��ي،  نظامك  لتفا�سيل 

الغذائي امل�سبب للغازات.
بالكربوهيدرات  الغنية  الأطعمة  تناول  ويت�سبب  الكربوهيدرات:   4-
الكربوهيدرات  ته�سم  ل  الدقيقة  الأم��ع��اء  اأن  ومب��ا  ال���غ���ازات،  بح�سول 
ب�سكٍل كامل، يتجه الطعام اإىل الأمعاء الدقيقة والغليظة، وهناك تتفكك 
اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  الكربون.  اأك�سيد  وث��اين  الهيدروجني  وُتطلق  البكترييا 
اأنواع البكترييا الأخرى، التي تطلق غازات امليثان اأو كربيتيد الهيدروجني، 

فهي تنتج رائحة كريهة للغازات.
بالكربوهيدرات  الغنية  الأطعمة  بالدهون:  الغنية  الأطعمة  جتنب   5-
كمية  تناول  ل��ذا،  اأي�ساً،  ال��ده��ون  واإمن��ا  للغازات،  امل�سببة  الوحيدة  لي�ست 
قليلة من الدهون حتى ُت�سبح هناك م�ساحة اأكرب يف معدتك، وهذا ي�سهل 
عملية حترك الغازات اإىل الأمعاء الدقيقة مبا�سرًة بال الت�سبب باأي �سعور 

مزعج لالأ�سخا�س.
-6 قم بزيارة الطبيب: واإذا كنت ممن يرتدون طقم الأ�سنان، فمن املهم 
تت�سبب  ما  عادة  لأنها  منا�سباً،  كان حجمها  اإذا  عما  اأ�سنانك  �سوؤال طبيب 

بابتالع كمية كبرية من الهواء اإذا كان حجم الطقم كبرياً ن�سبياً.

م�شر؟ يف  الهول  اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

تنتمي؟ لغة  اأي  اإىل  )معلم(  تعني  التي  اأ�شتاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�سية

الزمرد؟ حجر  لون  • ما 
- اأخ�سر

؟ اللبناين  النابغة  املخرتع  هو  • من 
- ح�سن كامل ال�سباح

اأ�شلها؟ يرجع  لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة الإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�شخم  هو  • ما 
- �سور ال�سني العظيم

اجلاف. اجلليد  اإنه  يتبخر،  بل  ين�سهر  ل  اجلليد  من  نوعا  • هنالك 
اأ�سبوع.  كل  املليون  ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  • �سكان 

املياه  يف  تنمو  اأن  ميكن  التي  القليلة  الأنواع  من  واحدة  تعد   ، ا�ستوائية  �سجرة  وهي  املانغروف،  • �سجرة 
املاحلة.

، وي�سمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�سا يوم  اإبريل  اإبريل )ني�سان( يدعى عندنا كذبة  • الأول من 
ال�سمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�سبانيا فيدعى بيوم املغفل.

بخاري. حمرك  لت�سغيل  كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  • �سغط 
واملرايا. الت�سوير  اأفالم  �سنع  يف  كيماويا  ا�ستعماله  يتم  الف�سة  من  العامل  اإنتاج  ن�سف  من  • اأكرث 

كامل. اإن�سان  ابتالع  باإمكانه  ال�سديف  بال�سمك  يدعى  الأ�سماك  من  نوعا  • هنالك 
الأ�سقر وال�سعر  البي�ساء  الب�سرة  ذوي  النا�س  لدغ  يف�سل  • البعو�س 

الطيور  اأما  اأ�سفل  و  لأعلى  منقارها  حتريك  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  هي  كلها  الطيور  دون  من  • الببغاء 
الأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

مرة. مليون   40 يدق  الواحد  العام  يف  و  مرة   80  �  60 من  الدقيقة  يف  يدق  • القلب 
اخل�سب  يف  املوجودة  الكيماوية  املادة  ب�سبب  وذلك  البلوط  خ�سب  تثبيت  يف  ت�سلح  ل  احلديد  • م�سامري 

والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري .

بائعة احلليب 
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فواكه وخ�شروات تبي�ض االأ�شنان 
الفواكه  ب���ع�������س  ت���ع���م���ل 
واخل�سروات على تبي�س 
الأ���س��ن��ان واحل��ف��اظ على 
مثل:  وجمالها  �سحتها 
 – الأن���ان���ا����س  )التفاح– 

اجلزر(.
فرويندين  جملة  وقالت 
موقعها  ع���رب  الأمل���ان���ي���ة 
اإن هذه  الإن��رتن��ت:  على 
ال���ف���واك���ه واخل�������س���روات 
فعالة  م��واد  حتتوي على 
حت������������ارب ال���ت�������س���ب���غ���ات 

اللونية الناجمة عن التدخني اأو احت�ساء الكافيني من ناحية وتقوي مينا 
الأ�سنان من ناحية اأخرى.

حم�س  اأن  كما  لالأ�سنان،  منظف  بتاأثري  ميتاز  التفاح  ق�سم  اأن  واأ�سافت: 
اجلمايل  املظهر  ت�سوه  التي  ال�سفراء،  البقع  ي��ح��ارب  الطبيعي  الفاكهة 
لالأ�سنان، فيما يحتوي الأنانا�س على اإنزمي الربوميلني، الذي يعمل على 

اإزالة طبقة البالك املرتاكمة على الأ�سنان.
الذي يعمل على تقوية مينا   ،A اأن اجلزر فيزخر بفيتامني  اإىل  واأ�سارت 

الأ�سنان ويرفع درجة مقاومتها للمواد ال�سارة.

ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ع��ق��اق��ري وج��ل�����س��ات ال��ت��اأه��ي��ل النف�سى 
لعالج الكتئاب والأمرا�س النف�سيه، نقدم لكم اأبرز 
8 اأطعمة ت�سعرك بال�سعادة وحتارب الكتئاب وذلك 

 everydayhealth وفقا ملا ذكره موقع
والكرنب  ال�سبانخ  مثل  الورقية  1:اخل�سراوات 
واجل�����رج�����ري واخل�����������س، اأث����ب����ت����ت ال�����درا������س�����ات اأن 
الل��ت��ه��اب��ات ل��ه��ا ع��الق��ة ب��الك��ت��ئ��اب وحت��ت��وى هذه 
التى  الفيتامينات  من  كبرية  كمية  على  الأطعمة 
حتارب اللتهابات، لذلك فلها دور فعال فى حماربة 

الكتئاب والتخل�س من الأمرا�س ال�سرطانية.
التى حتتوى  املك�سرات  2:اجلوز، وهى واحدة من 

، واأظهرت   3 اوم��ي��ج��ا  ع��ل��ى الح��م��ا���س الم��ي��ن��ي��ة 
ال��درا���س��ات اأن��ه��ا ت��دع��م وظيفة ال��دم��اغ وحت��د من 

اعرا�س الكتئاب وحت�سن من احلالة النف�سية.
من  ك��ب��رية  ن�سبة  ع��ل��ى  حت��ت��وى  الف����وك����ادو،   :3
والفريو�سات  البكرتيا  ت��ق��اوم  ال��ت��ى  الفيتامينات 
وت��ع��ال��ج ال��ع��دي��د م��ن الأم���را����س ك��م��ا ان ل��ه��ا دور 
على  والق�ساء  النف�سية  احلالة  حت�سني  فى  فعال 

الكتئاب.
م�سادة  اأط��ع��م��ة  وه����ى  وال����ف����راول����ة،  ال���ت���وت   :4
العام  امل����زاج  ف��ى حت�سني  ف��ع��ال  دور  ل��ه  ل��الأك�����س��دة 

وال�سعور بال�سعادة والتخل�س من الكتئاب.

م�سادة  خ�����س��ائ�����س  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وى  5:الب�سل، 
ينقى  اأن��ه  كما  للفريو�سات  وم��ق��اوم��ة  لاللتهابات 

اجل�سم من ال�سموم ويعزز ال�سحة النف�سية.
الفوليك  ح��م�����س  ع��ل��ى  حت��ت��وى  6:الطماطم، 
ي��ع��م��ل ع���ل���ى تهدئة  ل���الك���ت���ئ���اب وال�������ذى  امل���ك���اف���ح 

الع�ساب وال�سعور بال�سعادة.
العديدة  ف��وائ��ده��ا  ع���ن  ف�����س��ال  7:الفا�سوليا، 
من  التخل�س  ف��ى  ف��ع��ال  دور  ل��ه��ا  اأن  اإل  للج�سم 

الكتئاب وال�سعور بال�سعادة والهدوء النف�سى.
لالأك�سدة  م�سادة  م��واد  على  يحتوى  التفاح،   :8

تعمل على التخل�س من الكتئاب.

الكتئاب  وحتارب  بال�سعادة  ت�سعرك  اأطعمة   8

زّوار يلهون يف منطقة تتمتع باملناظر الطبيعية اخلالبة على �شفاف النهر يف يوم حار يف ليانيوان، مقاطعة هونان، ال�شينية.    )رويرتز( 

كان هناك بائعة حليب تدعى نعمة فكانت تاأتي اإىل �سارعنا لتبيع احلليب، كان كل ما فيها جميل.. وجها 
�سبوحا وابت�سامة عذبة جميلة وكلمة طيبة ونداء ب�سوت جميل ينتظره جميع من يف ال�سارع وحليبا طازجا 
عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�سراء فتفرغ كل ما معها يف �سارعنا وتعود لبيتها م�سرورة �سعيدة 
.. ويف و�سط هذا كله كان هناك جمموعه من الأطفال ينتظرون دائما قدومها في�سريون بجانبها وعندما 
تنادي على احلليب يقلدها اجلميع خا�سة فتاه تدعى �سعاد فكانت تقلد �سوتها متاما في�سحك الأطفال 

وت�سحك نعمه .
جاء وقت مل حت�سر فيه نعمه لب�سعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�ساءلون عما بها وهم قلقون..  بعد 
يومني جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبة ومري�سة ،وعند اأول ال�سارع قابلها الطفال بفرحة 

غامرة و�سالم وحتية، ففاجاأتهم باأنها ل ت�ستطيع الكالم.. هنا �سكت اجلميع حزنا.
 ح�سنا وماذا �سنفعل الن كيف �سيباع كل هذا احلليب.. ل تقلقوا.. كانت هذه �سعاد.. قالت �ست�سري نعمة 
وهي حتمل احلليب و�سن�سري معها، �ساأنادي انا على احلليب، و�سفق اجلميع فرحني و�ساروا جميعهم يهللون 
جاءت نعمة، جاء احلليب، اخذت �سعاد ت�ستعر�س نغمات �سوتها اجلميل، وهي تنادي على احلليب ونعمة 
ت�سحك حتى مت بيع احلليب كله مع �سالمات وا�سواق وحتيات �سكان ال�سارع و�سرورهم و�سحكهم ملا فعلته 

�سعاد، ومن يومها مل تن�س نعمة هذا املعروف، ومن يومها اي�سا و�سكان ال�سارع يقولون ل�سعاد يا نعمة.


