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كم مرة يجب تغيري اأغطية ال�سرير ؟

�لنوم، و�إىل جانب  باالنتعا�ش عند  �لنظيفة �شعور�ً  متنحنا �الأغطية 
لتغيري  يدفعنا  �آخ��ر  �شبب  هناك  �لغ�شيل،  مل�شحوق  �لعطرة  �لر�ئحة 

هذه �الأغطية من وقت الآخر.
�إن  �لدقيقة،  �الأحياء  �شريري يف علم  �أ�شتاذ  تورنو وهو  يقول فيليب 
م��ن �ل�����ش��روري تغيري �أغطية �الأ���ش��رة م��رة و�ح���دة يف �الأ���ش��ب��وع على 
4 مر�ت �شهرياً، وذلك الأن هذه �الأغطية تتحول  �أي مبعدل  �الأق��ل، 

�إىل بيئة خ�شبة للميكروبات و�لبكترييا �ل�شارة.
غ�شلها  يتم  مل  ح��ال  يف  �ل�شرير  �أغطية  نتقا�شم  �أننا  تورنو  ويو�شح 
ل��وق��ت ط��وي��ل م��ع �ل��ف��ط��ري��ات و�لبكترييا و�جل��ر�ث��ي��م، �ل��ن��اجت��ة عن 
�ملختلفة،  �جل�شم  و�إف����ر�ز�ت  �مليتة،  �جللد  وخ��اي��ا  و�لبلغم  �لتعرق 
�لناجتة عن خملفات  �الأجنبية  �مليكروبات  ذلك، هناك  وع��اوة على 
�حليو�نات وحبوب �للقاح و�لرتبة وغري ذلك، بح�شب �شحيفة مريور 
�لربيطانية. وميكن لهذه �لبكترييا �أن تتز�يد وتنمو �أعد�دها ب�شكل 
�الأ�شّرة  �أغطية  يتم غ�شل  ب��اأن  �أي��ام قليلة، لذلك يو�شي  هائل خال 
ميكن  حيث  تقدير.  �أق���ل  على  �الأ���ش��ب��وع  يف  و�ح���دة  م��رة  وملحقاتها 
نظر�ً  �الأم��ر����ش،  من  �لعديد  وت�شبب  �شارة  �الأغطية  ه��ذه  تكون  �أن 
الأنها تكون قريبة للغاية من �الأنف و�لفم، وميكن �أن تدخل �الأحياء 
يتم  �أن  ���ش��رورة  على  ت��ورن��و  وي��وؤك��د  ب�شهولة.  �جل�شم  �إىل  �لدقيقة 
�لرتكيز ب�شكل �أكرب، على غ�شل �الأغطية خال �لطق�ش �حلار، وذلك 
�لتي  �لبكترييا،  �لتعرق، مما يوفر بيئة منا�شبة لتكاثر  ب�شبب زيادة 

تزدهر يف �الأجو�ء �حلارة و�لرطبة.

الأنانا�س الوردي يف الأ�سواق
باالنت�شار يف  �ل��وردي،  �للون  ذ�ت  ور�ثياً  �ملعدلة  �الأنانا�ش  ب��د�أت ثمار 
�أ�شو�ق �لفاكهة موؤخر�ً، وحظيت ب�شهرة و��شعة على و�شائل �لتو��شل 
�الجتماعي. �أ�شدرت �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �الأمريكية مو�فقة للمتاجر 
�خلا�شة ببيع �خل�شار و�لفاكهة، لبيع �الأنانا�ش �لوردي �ملعدل ور�ثياً 
يف نهاية �لعام �ملا�شي.  ومتت عمليات تغيري لون �الأنانا�ش بو��شطة 
على  �الأحمر  �للون  �إ�شفاء  عن  �مل�شوؤولة  �لليكوبني،  م��ادة  ��شتخد�م 
�ل��ط��م��اط��م و�ل��ب��ط��ي��خ، ب��ه��دف تغيري �الأن���زمي���ات �مل�����ش��وؤول��ة ع��ن لون 
�الأن��ان��ا���ش �الأ���ش��ف��ر.  وتتميز �الأن���و�ع �جل��دي��دة من �الأن��ان��ا���ش، و�لتي 
�أكرب  بن�شبة  مذ�قها  ب��ح��اوة  كومو�شوز،  �أن��ان��ا���ش  ��شم  عليها  يطلق 
�لواليات  يف  �ملتاجر  ب��اأن  وي��ذك��ر  �لتقليدي.   �الأ�شفر  �الأن��ان��ا���ش  م��ن 
�ملتحدة �الأمريكية، بد�أت ببيع هذ� �لنوع من �الأنانا�ش �جلديد، بعد 
�أن �نت�شرت مئات �ل�شور له على موقع �ن�شتغر�م ب�شكل غري م�شبوق، 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �الإلكرتوين. 

الكالب لإنقاذ الأفيال من ال�سيد 
يف م�شعى الإن��ق��اذ و�ح���د م��ن �آخ���ر ق��ط��ع��ان �الأف���ي���ال �ل�����ش��ح��ر�وي��ة يف 
هولند�  من  و�إمي��ي  وبوبي  ميت�ش  بالكاب  م��ايل  ��شتعانت  �أفريقيا، 

للبحث عن �لعاج غري �لقانوين. 
�أن هذه  �لبيئة  وز�رة  �مل�شت�شار لدى  �شي�شوكو  و�أف��اد �جل��ر�ل بري�ما 
غري  �ل�شيد  مكافحة  كتيبة  �أع�����ش��اء  �أح���دث  ه��ي  �ل�شغرية  �ل��ك��اب 
�مل�شروع �لتي �شكلت لتفكيك �شبكات تهريب �لعاج �لتي دمرت قطعان 

�الأفيال يف مايل.
�لطو�رق  م��ت��م��ردو  �شيطر  �أن  م��ن��ذ  متف�ش  �مل�����ش��روع  غ��ري  و�ل�����ش��ي��د 

و�إ�شاميون على �شمال �لباد يف 2012. 
وطردتهم قو�ت فرن�شية بعد ذلك بعام لكن �لفو�شى ال تز�ل �شائدة 

وز�دت وقائع تهريب �لعاج.
�إنه مل يتبق يف مايل  وكان وزير �لبيئة قال يف وقت �شابق هذ� �لعام 
يف  �لقتال  تفجر  منذ  �شوى نحو 300 فيل فقط. وذبح نحو 167 

�ملحلية. للرقابة  منظومة  وتد�عت   2012
وقالت �شوز�ن كاين مديرة موؤ�ش�شة حماية �الأفيال �لربية يف مايل، 
ت�شينجيتا للحياة �لربية ومقرها  �شر�كة مع منظمة  �لتي دخلت يف 
�ل�شيد  مكافحة  فريق  �إن  �لكاب،  على  للح�شول  �ملتحدة  �لواليات 
يح�شل  عندما  بحث  عمليات  يف  �ل��ك��اب  �شي�شطحب  �مل�شروع  غ��ري 
ت�شاعد  �أن  �ملتوقع  ومن  �ملهربني  �ختباء  �أماكن  ب�شاأن  معلومات  على 

�ل�شرطة يف �عتقالهم.
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الب�سر ب�سبب  بيولوجية" للحيوانات  "اإبادة 
بيولوجية" لاأنو�ع  "�إبادة  ي�شهد  �لعامل  �أن  حديثة  علمية  در��شة  ك�شفت 
�حليو�نية ب�شبب م�شكات بيئية ت�شبب فيها �لب�شر خال �لعقود �لقائل 

�ملا�شية.
نا�شيونال  ذ�  �أوف  برو�شيدجنز  جملة  ن�شرتها  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  و�أ���ش��اف��ت 
�أو  �ل��ن��ادرة  ���ش��و�ء  �لكائنات  م��ن  �مل��ل��ي��ار�ت  زو�ل  �إن  �شاين�شز  �أوف  �أك��ادمي��ي 
�ل�شائعة يعني �أن �النقر��ش �جلماعي �ل�شاد�ش جار بالفعل ب�شكل �أكرث مما 

ميكن ت�شوره.
وتابعت: يف �لعقود �لقليلة �ملا�شية، �أدى فقد�ن �ملو�ئل �أي �الأماكن �لطبيعية 
للكائنات �حلية، و�ال�شتغال �ملفرط و�لكائنات �لغازية و�لتلوث و�لت�شمم 
�ل��ع��و�م��ل، �إىل حدوث  ب��ني ه��ذه  �مل��ن��اخ، ف�شًا ع��ن �لتفاعات  و����ش��ط��ر�ب 

�نخفا�شات كارثية يف �أعد�د وحجم �الأنو�ع �لفقارية �ل�شائعة و�لنادرة.
�ملا�شية  �شنة  مليون   500 �ل���  خ��ال  جماعية  �نقر��شات  خم�شة  وحدثت 
من تاريخ �الأر�ش، و�ختفت خالها %75 من �الأنو�ع. وكان �آخر �نقر��ش 
 76% ن�شبة  فقدت  عندما  �شنة،  مليون   66 جماعي قد وقع قبل نحو 
�لربكاين  �لن�شاط  ب�شبب  �لدينا�شور�ت،  ذل��ك  يف  مبا  �الأن���و�ع،  جميع  من 

وتغري �ملناخ.
و�أج�����رى �ل��در����ش��ة ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ���ش��ت��ان��ف��ورد وج��ام��ع��ة نا�شيونال 

�أوتونوما�ش يونيفر�شيتي �أوف مك�شيكو.
�لفقاريات  م��ن  ن���وع  و600  �أل��ف��اً   27 م��ن  عينة  �ل��در����ش��ة  و����ش��ت��خ��دم��ت 
�الأر�شية وحتليًا �أكرث تف�شيًا ل� 177 نوعاً من �لثدييات �لتي و�جهت 
�نقر��شاً بني عامي 1900 و 2015، و�لتي �أظهرت درجة عالية جد�ً من 

�ال�شمحال يف �أعد�د �لفقاريات.

بنك بدون زبائن
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  تتاأهب 
قاز�خ�شتان  يف  لليور�نيوم  بنك  الفتتاح 
باآ�شيا �لو�شطي، غري �أنها قد ال جتد له 

�أي زبائن.
و����ش���ي���ت���م ت���خ���زي���ن �ل����ي����ور�ن����ي����وم �خل����ام 
�لنووي  �ل���وق���ود  ت�شنيع  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم 
�شناعية  م��ن�����ش��اأة  يف  �ل���ذري���ة  و�ل��ق��ن��اب��ل 
�الأمن  كان  �ل�شوفيتي  �لعهد  �إىل  ترجع 
ف��ي��ه��ا ي��ع��ت��رب م��رت�خ��ي��ا ل���درج���ة �أن����ه مت 
�لتخ�شيب  ع���ايل  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  ك��ل  ن��ق��ل 
�ملوجود بها يف عملية �شرية �أمريكية عام 

.1994
�ل��دول��ي��ة وه���ي تتهياأ  �ل��وك��ال��ة  وه����دف 
منخف�ش  �ليور�نيوم  بنك  الفتتاح  �الآن 
�لتخ�شيب يف مدينة �أو�شكيمن هو نف�شه 
�لذي كان هدف و��شنطن قبل 23 عاما 

ويتمثل يف منع �النت�شار �لنووي.
يكون  لن  �مل��رة  ه��ذه  �ليور�نيوم  �أن  غري 
خم�����ش��ب��ا ب���ال���درج���ة �ل��ت��ي ي�����ش��ل��ح معها 
�أف�شل  ويف  �الأ���ش��ل��ح��ة  يف  ال���ش��ت��خ��د�م��ه 
ه���ن���اك �شرورة  ت���ك���ون  ل���ن  �ل���ت�������ش���ور�ت 
تكاليفه  تبلغ  �ل���ذي  �ل��ب��ن��ك  ال���ش��ت��خ��د�م 

150 مليون دوالر.

اختبار يك�سف لك اأي نوع 
من الأ�سدقاء اأنت؟ �ص 23

طالب يف كب�سولة 
فولذية لـ200 يوم

من �ملقرر �أن مي�شي جمموعة من 
مدة  �ل�شينيني  �جل��ام��ع��ة  ط���اب 
200 يوم د�خل كب�شولة فوالذية 
يف �إحدى �شو�حي �لعا�شمة بكني، 
حتاكي  جت����رب����ة  خل����و�����ش  وذل�������ك 

جتربة رو�د �لف�شاء. 
وق���د ج���اءت ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة كجزء 
من م�شروع يهدف �إىل خلق نظام 
بيئي يت�شم باالكتفاء �لذ�تي، يوفر 
كل ما يحتاجه �لب�شر للبقاء على 

قيد �حلياة. 
وكان �أربعة من كلية بكني للماحة 
�إىل  و�لف�شائية قد دخلو�  �جلوية 
�لكب�شولة يوم �الأحد �ملا�شي، ومن 
�لكب�شولة  د�خ���ل  يبقو�  �أن  �مل��زم��ع 

يوم.  200
وع���������رّب �ل�����ط�����اب �الأرب�������ع�������ة عن 
�لتجربة،  ه��ذه  خلو�ش  �شعادتهم 
للبقاء  م�����ش��ت��ع��دون  �إن���ه���م  وق���ال���و� 
د�خ��ل��ه��ا ط����و�ل ت��ل��ك �مل����دة، م��ا د�م 
رو�د  لي�شبحو�  ���ش��ي��وؤه��ل��ه��م  ذل���ك 
ف�شاء.  وقال ليو هونغ، وهو �أ�شتاذ 
ب��ج��ام��ع��ة ب��ك��ني ل��ل��م��اح��ة �جلوية 
�لرئي�شى  و�مل��ه��ن��د���ش  و�لف�شائية 
يحتاجه  م���ا  ك���ل  �إن  ل��ل��م�����ش��روع، 
�الن�شان للبقاء على قيد مت ح�شابه 

بعناية يف �لتجربة. 
و�أ�شاف �لدكتور ليو: لقد �أجرينا 
�حليو�نات  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��رب��ة  ه����ذه 
ت��اأث��ري�ت��ه��ا عليها.  ب��ر���ش��د  وق��م��ن��ا 
و�الآن نريد �أن نرى مدى تاأثريها 

على �لب�شر.
ويذكر باأن �لرئي�ش �ل�شيني يريد 
ل���ب���اده �أن ت�����ش��ب��ح ق���وة ع��امل��ي��ة يف 
جمال ��شتك�شاف �لف�شاء، وقد بد�أ 
�لعمل باالإعد�د الإر�شال �أول م�شبار 
ف�����ش��ائ��ي �إىل �جل��ان��ب �مل��ظ��ل��م من 
باالإ�شافة   ،2018 بحلول  �لقمر 
تهدف  �الأم�����د  ط��وي��ل��ة  خ��ط��ة  �إىل 
�إىل �إنز�ل رو�د �لف�شاء على �شطح 
وفق   ،2036 ع��ام  بحلول  �لقمر 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

يون�سكو تدرج 21 
موقعا بالرتاث العاملي 
�ملتحدة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة  �أدرج�������ت 
ل����ل����رتب����ي����ة و�ل�����ع�����ل�����م و�ل����ث����ق����اف����ة 
�الإير�نية  ي��زد  مدينة  )يون�شكو( 
وج���زي���رة م��ق��د���ش��ة يف �ل���ي���اب���ان ال 
وكوجاتا،  بدخولها  للن�شاء  ي�شمح 
وهي منطقة زر�عية جنوب �لقطب 
�ل�شمايل يف جريناند، �شمن 21 
�لعاملي  �ل��رت�ث  قائمة  موقعا على 
كر�كوف  مدينة  يف  �جتماع  خ��ال 

�لبولندية.
بولند�  يف  �مل��و�ق��ع  ب��اق��ي  و�شجلت 
�لفرن�شية  وب��ول��ي��ن��ي��زي��ا  ورو���ش��ي��ا 

و�ململكة �ملتحدة و�أملانيا.

ال�سفر جواز   .1
يعترب جو�ز �ل�شفر غري �جلاهز �أو منتهي �ل�شاحية �أحد 
�الأخطاء �ل�شائعة �لتي �شتعكر �شفو رحلتك �ل�شياحية؛ لذ� 
ال بّد من �لتاأكد من �إ�شد�ر و�حد ملن �شي�شافر الأول مرة 
و�إ�شد�ر و�حد جديد ملن ميتلك و�حد�ً على و�شك �نتهاء 
�ل�شاحية؛ لذلك فا بّد لك من �أخذ هذ� �الأمر يف عني 
�العتبار قبل �ل�شروع يف حجز �أي �شيء �شو�ء �لطائرة �أو 
للتاأخري عن  �أو ت�شطر  �ُشدًى  �لفندق لئا ي�شيع مالك 

موعد �إجازتك فتقّل عدد �الأيام �ملمنوحة لك.

الفندق موقع   .2
�أم��ر يف غاية  �شتقيم فيه  �ل��ذي  �لفندق  �إن معرفة موقع 
�الأه��م��ي��ة الأن����ه مي��ّث��ل ج����زء�ً م��ن ر�ح��ت��ك خ���ال رحلتك 
فندق  �ختيار  على  ب��ّد من �حلر�ش  ه��ذه، فا  �ل�شياحية 
و�الأماكن  و�ملو��شات  �لت�شوق  ناحية  من  جيد  مكان  يف 
�حليوية �ل�شياحية من حوله، حيث تتجّنب دفع تكاليف 

باهظة �إز�ء حركة �لتنقل.

الفندق تقييم   .3
�لكثري مّنا قد يقع فري�شة �ملو�قع �الإلكرتونية و�لتعليقات 
�لوهمية على فندق ما يف بلد معني، فمثًا جتد فندق يف 
مكان حيوي ميدحه �لكثريون لكنك ال تنتبه �إىل تقييمه 
من حيث م�شتوى �خلدمات من نظافة وطعام و�إطالة 
وت�شميم وغرف وما �إىل ذلك من �أمور. وهذ� خطاأ �آخر 

ال بّد من �لتنّبه �إليه! ..

الرغبة يعني  ال  االعتقاد   .4
�أف�شل  �شنغافورة  يف  �ل�شياحة  ب��اأن  �ع��ت��ق��ادك  عند  مثًا 
�أبد�ً  �أم��ام��ك، ف��اإن ه��ذ� ال يعني  من �أي بلد �آخ��ر مطروح 
باأنك حققت رغبتك بق�شاء رحلة �شياحة يف مكان تتمنى 

ومعامله  �ل�شياحية  ومناطقه  باأجو�ئه  و�ال�شتمتاع  زيارته 
و�أن�شطته.

فقط  �شياحي  مكان  �ختيار  تتجّنب  �أن  عليك  هنا  وم��ن 
العتقادك باأن ما فيه من �أماكن ومعامل �شياحية وترفيهية 
�إذن �ختيار �ملكان �لذي  �شهرية �شيحقق لك متعة، عليك 
ترغب بالفعل بزيارته لا�شتمتاع و�ال�شرتخاء دون ملل 

�أو كلل.

احذر.. اأمرا�ض تنتقل خالل ال�سفر
تتحول  ق��د  لكنها  ل��ه��ا،  مثيل  ال  ممتعة  جت��رب��ة  �ل�شفر   
�ل�شامة  م��ع��اي��ري  ت��ت��خ��ذ  مل  �إذ�  م��وح�����ش  ك��اب��و���ش  �إىل 
و�الأمان و�لنظافة و�ل�شحة، فتكون عر�شة ملجموعة من 
�لوفاة. وقد كرُث �حلديث  �إىل  ت��وؤدي  قد  �لتي  �الأمر��ش 
خ��ال �ل��ف��رتة �الأخ����رية ع��ن ف��ريو���ش زي��ك��ا �ل��ق��ات��ل، لكن 
خطورته،  تفوق  قد  �لتي  �الأمر��ش  من  جمموعة  هناك 

و�لتي عليك �حلذر منها خال رحات �ل�شفر.
مر��ش تنتقل خال �ل�شفر

اأمرا�ض ال�سفر 
ينقل  ف��اإن��ه  زي��ك��ا،  ف��ريو���ش  ينقل  �ل���ذي  �ل��ب��ع��و���ش  نف�ش 
�ل���ف���ريو����ش �مل�����ش��ب��ب حل��م��ى �ل�����ش��ن��ك. ُت���ع���رف ب���� “حمى 
تك�شري �لعظام”، ميكن �أن تت�شبب باآالم حادة يف �ملفا�شل 
تتطور  �أن  وميكن  و�لغثيان.  �حل��ر�رة،  و�رتفاع  و�لعظام، 
بتجمع  تت�شبب  و�ل��ت��ي  �لنزفية،  �ل�شنك  حلمى  �حل��ال��ة 
�ال�شتو�ئية  �الأم��ر����ش  �أ�شرع  من  وُتعد  �لعينني،  يف  �ل��دم 

منًو� و�نت�شاًر� يف �لعامل.
قد  �ملر�ش  لو�شف  “��شتو�ئي”  م�شطلح  ��شتخد�م  وم��ع 
كانت  �ل�شنك  ح��االت مر�ش حمى  �للب�ش،  بع�ش  يحدث 
�ل��دول �الآ�شيوية  �ل��دول خا�شة يف  حم��دودة يف ع��دد من 
�أك��رث من  و�الأف��ري��ق��ي��ة، لكن �لفريو�ش �ل��ي��وم م��وج��ود يف 

فرن�شا  يف  م�شجلة  ح����االت  م��ع  �ل���ع���امل،  يف  دول����ة   100
وكرو�تيا وهاو�ي. حو�يل ن�شف �شكان �لعامل عر�شة لهذ� 

�ملر�ش، كما �أن مايني من �لنا�ش ي�شابون به �شنوًيا.

الوقاية
لكن  �حلمى.  لهذه  فعال  لقاح  �أو  ع��اج  يوجد  ال  حالًيا، 
باإمكانك �أن تتجّنب �أن تكون عر�شة لهذ� �ملر�ش بارتد�ء 
�ل�شر�ويل و�لقم�شان �لطويلة �لتي تغطي كامل �جل�شم؛ 
يكرث  �ل��ت��ي  �ل����دول  يف  جل�شمك  �ل��ب��ع��و���ش  مام�شة  مل��ن��ع 

�نت�شاره بها.

داء الكلب
ه��ن��اك ع���دد م��ن قليل م��ن �الأم���ر�����ش �مل��رع��ب��ة، م��ث��ل د�ء 
�لكلب. غالًبا ما ت�شّور �أفام هوليوود هذ� �ملر�ش بكاب 
�أم��ا �الأع��ر����ش لدى  �أف��و�ه��ه��ا.  عدو�نية ت�شيل رغ��وة من 
�الإن�شان فهي خمتلفة، كما �أن �آثار �الأعر��ش تختلف من 
�شخ�ش الآخر، تعتمد على �لطريقة �لتي �نتقلت بها �إليه 

�لعدوى.
قد يت�شبب �ملر�ش بفرط �لن�شاط لدى �لبع�ش، �أو �ل�شلل 
د�ء  حل��دوث  �ملنبهة  �لعامة  لكن  �الآخ���ر.  �لبع�ش  ل��دى 
�لكلب، هو �خلوف من �ملاء، وبغ�ش �لنظر عن �الأعر��ش، 
�لقاتلة  �الأم��ر����ش  �أك��رث  فهو من  قاتلة.  د�ئًما  فالنتيجة 
ع��ل��ى وج���ه �الأر�������ش، م��ن ح��ي��ث م��ع��دل �ل��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 
�حلياة. �أحياًنا قد يبقى �ل�شخ�ش م�شاًبا باملر�ش الأ�شهر 
�أو عام قبل ظهور �الأعر��ش، حيث ال ميكن �لك�شف عنه 
عدد  هناك  �الأو�ن.  ف��ات  قد  �شيكون  لكن  ظهورها،  حتى 
قليل م��ن �ل��ن��ا���ش مم��ن جن���و� م��ن �مل��ر���ش ب��ع��د �كت�شاف 
�الأعر��ش. يوجد هذ� �ملر�ش يف جميع �لقار�ت، با�شتثناء 
�لقارة �لقطبية �جلنوبية، فيما حتدث معظم �حلاالت يف 

�آ�شيا و�أفريقيا، وينت�شر عادة من ع�شات �لكاب.

اأيّتها الن�ساء احلوامل... 
ابتعدن عن ال�سكر!

�ل�����ش��ك��ر �لتي  �أّن ك��م��ّي��ة  �أّك�����دت در�����ش���ة  
تتناولها �ملر�أة �حلامل توؤثر على خطر 
باالأرجيات  �مل�شتقبليني  �أطفالها  �إ�شابة 
بالربو  �أو  �ل��ت��ح�����ش�����ش��ّي��ة(  )�الأم����ر������ش 
�إىل  �لدر��شة  ه��ذه  وت�شري  �لتح�ش�شي. 
�أّن �لنظام �لغذ�ئي �لذي تتبعه �ل�شّيدة 

�حلامل يوؤثر على جنينها.
�م����ر�أة   9000 �ل��ب��ح��ث ع��ل��ى  و�أج�����ري 

وعلى  �لت�شعينات  �أو�ئ��ل  يف  حو�مل  ك��ّن 
الختبار  خ�����ش��ع��و�  �ل���ذي���ن  �أط���ف���ال���ه���ّن 
للك�شف عما �إذ� كانو� م�شابني بالربو �أو 

بنوع من �الأرجيات.
و���ش��ئ��ل��ت �الأم���ه���ات ع���ن �الأط��ع��م��ة �لتي 

تناولنها يف خال فرتة حملهّن.
وتبنّي �أّن ثمة عاقة وثيقة بني تناول 

�ل�شكر وخطر �إ�شابة �الأطفال بالربو.

بل  حياتنا،  يف  �سيوعًا  االأمور  اأكرث  من  هي  االأخطاء 
واأخذ  واالنتباه  اأكرث  للتعّلم  حدوثها  من  بّد  ال  واأنه 
احليطة واحلذر بكل خطوة من اخلطوات التي نقوم 
االأخطاء  باأن  نعترب  اأن  ميكننا  ولرمبا  بعد.  فيما  بها 
التي تقع اأثناء ال�سفر واحدة من تلك االأكرث �سيوعًا 
وجه  على  حياتهم  يف  مرة  الأول  ي�سافرون  من  لدى 

اخل�سو�ض، ال بّد من ت�سليط ال�سوء عليها قلياًل !..
اإن اأقل تف�سيل قد ت�سهو عنه اأثناء �سفرك قد ي�سبب 
لك م�سكلة ويقعك يف فخ االأخطاء ، قادر على اإف�ساد 
متعتك اأثناء رحلتك؛ فعلى �سبيل املثال اأن تخطط لـ 
ال�سياحة يف جورجيا اأنت وزوجتك ومن ثم تكت�سفك 
لتجيده  وقت  وال  ال�سالحية  منتهي  �سفر  جواز  باأن 
�سوى تاأجيل موعد ال�سفر ودفع ال�سرائب، اأو اإلغاوؤه !

�سنذكر  والتي  االأخرى  االأخطاء  من  الكثري  وهنالك 
لكم بع�سها يف النقاط التالية:

اأخطاء جتّنب الوقوع بها اأثناء ال�سفر كي ل تف�سد متعتك!
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية �سلطان بن زايد

مركز العني للرتاث ينظم فعاليات ملتقى ال�سمالية ال�سيفي

القيادات الإدارية والتدري�سية بجامعة اأبوظبي تزور "واحة الكرامة"

با�ستخدام الطائرات بدون طيار

طلبة جامعة الإمارات يح�سدون جائزة التميز  للتطبيقات اجليومكانية مل�سروع تطوير منوذج ثالثي الأبعاد 

•• العني - الفجر

�نطلقت بد�ية هذ� �الأ�شبوع فعاليات ملتقى 
ينظمه  �ل��ذي   2017 �ل�شيفي  �ل�شمالية 
ن���ادي ت���ر�ث �الإم����ار�ت ���� م��رك��ز �ل��ع��ني حتت 
"بالرت�ث نرتقي"، وذلك بتوجيهات  �شعار 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة 
�لدولة  �ل�شمو رئي�ش  نهيان ممثل �شاحب 

رئي�ش �لنادي. 
�ل�شهر  م��ن   27 ح��ت��ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت�شتمر 
�حلاىل وي�شارك فيها �أكرث من 70 طالباً 
وط���ال���ب���ة م���ن �مل���و�ط���ن���ني �ل���ذي���ن ت����رت�وح 
�أع��م��اره��م ب��ني �ل��ع��ا���ش��رة و�ل�����ش��اد���ش��ة ع�شر 
و�لتي  ت�شجيلهم  عمليات  �كتملت  �أن  بعد 
��شتمرت على مدى �الأ�شبوع �ملا�شي وذلك 
ن��ادي تر�ث  �لتعاون �مل�شرتك بني  �إط��ار  يف 
، وما  �أبوظبي للتعليم  �الإم���ار�ت  وجمل�ش 
ز�ل �لت�شجيل مفتوحاً ال�شتيعاب �أكرب عدد 

من �مل�شاركني. 
فعاليات   8 �ل�شيفي  �ل��ربن��ام��ج  يت�شمن 
�لثقافية  �الأن�شطة  من  جملة  ت�شمل  �لتي 
و�ل����رت�ث����ي����ة و�ل���رتف���ي���ه���ي���ة وحم���ا����ش���ر�ت 
تر�ثية و�أن�شطة ريا�شية من بينها �لتعرف 
�ل�شائدة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  على  و�لوقوف 
�لزر�عية  �ل��ب��ي��ئ��ة  �الإم��������ار�ت،  جم��ت��م��ع  يف 
�لرماية  ري��ا���ش��ة  ت��ع��ل��م  �ل��ع��ني،  م��دي��ن��ة  يف 
وزي�����ارة �مل��ع��امل �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة يف 
�ل��ك��ث��ري من  ب��ه��دف تر�شيخ  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة 
�لعاد�ت  �الإمار�تي خا�شة  �ملوروث  مفرد�ت 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د �ل��ع��رب��ي��ة �الأ���ش��ي��ل��ة يف �أذه����ان 

�لذكور  فئتي  و�لنا�شئة من  �ل�شباب  هوؤالء 
و�الإناث ، باالإ�شافة �إىل زيارة م�شتل د�ئرة 
بلدية �لعني للتعرف على طريقة �لزر�عة 
�لزر�عية  و�الأ���ش��ال��ي��ب  ب��ال��ط��رق  و�لتنبيت 

�حلديثة و�ملتطورة.
وطالبة   ط��ال��ب��اً   70 م���ن  �أك����رث  و����ش��ت��ه��ل 
يف م��رك��ز ت����ر�ث �الإم������ار�ت مب��دي��ن��ة �لعني 
�لريا�شي  ب��ال��ن�����ش��اط  �ل�شيفي  �ل��ربن��ام��ج 
حيث �أم�شو� �شاعات طويلة وهم ميار�شون 
�لتميز  مدر�شة  م�شبح  يف  �ل�شباحة  ريا�شة 
وقامو�  للتعليم،  �أبوظبي  ملجل�ش  �لتابعة 
كذلك يف ليوم �لتايل لهذه �لفعالية بزيارة 
م�شتل بر�ري �لفوعة للتعرف على مفرد�ت 

�لزر�عة.

�أم�ش  �شباح  �ل�شيفي  �لربنامج  وتو��شل 
�إىل  �مل�شاركني  زي��ارة  ت�شمن  و�ل��ذي  �الأول 
نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف 
�لرماية  ع���ل���ى  ب���ال���ت���دري���ب  ق����ام����و�  ح���ي���ث 

بالبندقية. 
لاإناث  �لعني  مركز  طالبات  �أم�شت  كما 
ي����وم �الأح������د م���ن ه����ذ� �الأ����ش���ب���وع يف مقر 
�ملركز يف ور�شة عمل حول حت�شري �لقهوة 
�لعربية �لتي تعترب رمز �ل�شيافة �لعربية 
وغريها  �ليدوية  �مل�شغوليات  تعلم  بجانب 
من �الأم��ور �لرت�ثية  وذل��ك  حتت �إ�شر�ف 

عدد من �مل�شرفات.
�أه����د�ف  �أه����م  �أن م���ن  �إىل  �الإ�����ش����ارة  جت���در 
ن����ادي ت����ر�ث �الإم������ار�ت ���� م��رك��ز �ل��ع��ني هو 

ن�����ش��ر وت��ر���ش��ي��خ �ل������رت�ث، وت���اأه���ي���ل قطاع 
فاعلني  �أع�شاء  ليكونو�  و�لنا�شئة  �ل�شباب 
وتر�ث  ثقافة  على  و�ل��ت��ع��رف  �ملجتمع،  يف 
دول��ة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة وذل��ك مبا 
ومتطلباته.  �لع�شر  طبيعة  م��ع  ي��ت��و�ك��ب 
�ل�شباب  ف���ئ���ة  ب���ت���ع���ري���ف  �مل����رك����ز  وي����ق����وم 

�لقدمية  �حل����ي����اة  مب����ف����رد�ت  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ة 
وتعريفهم بالرت�ث و�حلفاظ عليه ون�شره 
ت��اأه��ي��ل قطاع  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ��ه، 
فاعلني  �أع�شاء  ليكونو�  و�لنا�شئة  �ل�شباب 
يف �ملجتمع مبا يتو�كب مع طبيعة �لع�شر 

ومتطلباته.

•• اأبوظبي - الفجر

"و�حة  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  م���ن  وف����د  ز�ر 
لبطوالت  تخليد�ً  �شيدت  �لكر�مة" �لتي 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �شهد�ء 
وت�شحياتهم يف �شبيل �لدفاع عن �لوطن 
�شعادة  �لوفد  و�شم  مكت�شباته،  وحماية 
رئي�ش  �ل��ظ��اه��ري  حرمل  ب��ن  �شعيد  علي 
�لتنفيذي،  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  جم��ل�����ش 
و�شامل مبارك �لظاهري �ملدير �لتنفيذي 
ونخبة  باجلامعة،  �ملجتمعية  للعاقات 
و�لتدري�شية  �الإد�ري���������ة  �ل���ق���ي���اد�ت  م���ن 
بفرعي �جل�����امعة يف �أب������وظبي و�ل�������عني، 
�ل�������شهد�ء  �أرو�ح  ع������لى  �لف������احتة  وقر�أو� 
�أن  ع�����ز وج����ل  �ل�������موىل  �ش����ائلني  �الأبر�ر 
يتغمدهم بو��شع رحمته وي�شكنهم ف�شيح 

جناته.
�لكر�مة  و�ح����ة  ب��ج��ول��ة يف  �ل���وف���د  وق����ام 
�ل�شرف  وج��ن��اح  �ل�شهيد،  ن�شب  �شملت 
�آيات  عليها  نق�شت  �أل��و�ح��اً  يحمل  �ل���ذي 
�أ�شماء  �إىل  باالإ�شافة  �لكرمي  �لقر�آن  من 

�شهد�ء �الإمار�ت �لبو��شل.
و�أك�������د ����ش���ع���ادة ع���ل���ي ���ش��ع��ي��د ب����ن حرمل 
�لظاهري رئي�ش جمل�ش جامعة �أبوظبي 
�لتنفيذي �أن زيارة هذ� �لن�شب �لتذكاري 
تر�شخ يف نفو�شنا جميعاً حجم �لت�شحيات 

تلبية  �الأبطال  �لوطن  �أبناء  قدمها  �لتي 
ل���ن���د�ء �ل����و�ج����ب، ودف����اع����اً ع���ن �حل����ق يف 

�أبد�ً دمائهم  ميادين �ل�شرف، ولن نن�شى 
�لطاهرة �لتي �شالت يف �شبيل ن�شرة �لعدل 

ت�شحيات  و�شتظل  و�لعدو�ن،  �لظلم  ورد 
�شهد�ء �الإمار�ت �الأبر�ر نرب��شاً تهتدي به 

جندد  وحافز�ً  �لع�شور  مر  على  �الأجيال 
به �لوالء للقيادة �لر�شيدة.

•• العني – الفجر

ح�شد عدد من طلبة جامعة �الإمار�ت جائزة �لتميز 
�لتميز  بجو�ئز  �ملعروفة  �جليومكانية  للتطبيقات 
مل�شروع تطوير  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  يف جمال 
بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  با�شتخد�م  �الأب��ع��اد  منوذج ثاثي 
ط��ي��ار، وذل���ك خ��ال م��وؤمت��ر �زري �ل���دويل 2017 
ي��ول��ي��و �جل����اري مبدينة   14 –  10 ب��ف��رتة  �مل��ق��ام 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  كاليفورنيا  والي��ة  دييغو،  �شان 

�لطابي بفعاليات  �ل��وف��د  ���ش��ارك  وق��د  �الأم��ري��ك��ي��ة. 
مركز  م��ن  ب��رع��اي��ة   2017 �ل����دويل  �زري  م��وؤمت��ر 
بهدف  و�ملعلومات،  �اللكرتونية  لاأنظمة  ظبي  �أب��و 
تطور  وم�شتوى  �الإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  �إجن��از�ت  عر�ش 
قطاع �لتعليم يف جمال نظم �ملعلومات �جلغر�فية يف 
�أبو ظبي، حيث �شارك �لطلبة مب�شروع عبارة  �إم��ارة 
عن خريطة تفاعلية ثاثية �الأبعاد للحرم �جلامعي 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م برجميات  �إع���د�ده���ا  �ل��ع��ني مت  مب��دي��ن��ة 
�زري وتكنولوجيا �لطائر�ت بدون طيار، ومب�شاركة 

�لعمل  رئي�شية من طاب �جلامعة يف كافة مر�حل 
ك��اأح��د م�����ش��اري��ع �ل��ت��خ��رج �مل��ع��ت��م��دة، وم���ن ث��م ربطه 

مبوقع �جلامعة �الإلكرتوين. 
�لعلوم  كلية  عميد  �ل��ن��اب��ودة،  ح�شن  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
على  �لطلبة  ح�شول  ب��اأن  و�الجتماعية،  �الإن�شانية 
هذه �جلائزة بعد م�شاركتهم يف �إعد�د منوذج ثاثي 
ت�شاف  علمية  ق��ف��زة  يعد  �جلامعي  للحرم  �الأب��ع��اد 
لر�شيد �لطلبة �ملعريف فيما يخ�ش �أحدث �لتطبيقات 
يف  �لكلية  دور  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل��ب��ت��ك��رة،  �جليومكانية 

�الإ�شهام  ب�����ش��رورة  �الأوىل  �جل��ام��ع��ة  ر���ش��ال��ة  حتقيق 
�الإيجابي يف تقدم دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 

خال �إعد�د خريجني رو�د يف تخ�ش�شاتهم.
و�أثنى على دور مركز �أبوظبي لاأنظمة �اللكرتونية 
خال  وتدريبهم  �لطلبة  دعم  يف  �لر�ئد  و�ملعلومات 
م��ر�ح��ل �مل�����ش��روع مم��ا ي��ع��زز �ل�����ش��ر�ك��ة �مل��ت��ب��ادل��ة بني 
ك��و�در وطنية ق��ادرة على  �إع��د�د  �ملركز و�جلامعة يف 
�لتعامل مع �لتقنيات و�لربجميات �ملبتكرة يف �شوق 

�لعمل.

عنوان اآالف   3
دار الكتب يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تهدي هيئة 

الفجرية لل�سياحة والآثار اأهم اإ�سداراتها
•• اأبوظبي - الفجر

عنو�ن  �آالف   3 و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة   �أهدت د�ر �لكتب يف 
بني  �لتعاون  تعزيز  �إط��ار  يف  و�الآث���ار،  لل�شياحة  �لفجرية  هيئة  مكتبة  �إىل 
بناء  يف  �ال�شتثمار  جلهود  وت��ع��زي��ز�ً  �ل��دول��ة  يف  �ملكتبات  ودع��م  �ملوؤ�ش�شات، 

�الإن�شان.
وت�شم �ملجموعة �ملهد�ة عناوين خمتارة من �شل�شلة �إ�شد�ر�ت ورو�د �مل�شرق 
�لعربي وعناوين مرتجمة من م�شروع "كلمة" وهي ت�شمل خمتلف �لعلوم 
و�لذ�كرة  و�مل���وروث  و�لتاريخ  و�الآد�ب  �لفنون  فيها  مبا  �لعامة،  و�مل��ع��ارف 
و�لبحوث  �ل�شعر  و�إ�شد�ر�ت  و�لرو�يات  و�ملو�شوعات  و�لدر��شات  �ل�شفاهية 

ورو�ئع �الأدب �لعاملي.
وقال عبد�هلل ماجد �آل علي، �ملدير �لتنفيذي لقطاع د�ر �لكتب باالإنابة يف 
�ملوؤ�ش�شات  �لتعاون مع خمتلف  ي�شعدنا  و�لثقافة:  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
كل  يف  لطالبيها  �مل��ع��رف��ة  وت��وف��ري  �ملكتبية  �مل��ج��م��وع��ات  ل��دع��م  �ل��دول��ة  يف 
مكان، وياأتي تعاوننا مع مكتبة هيئة �لفجرية لل�شياحة و�الآثار ليعزز من 
م�شاعينا لتعميق عاقة �لفرد بالكتاب و�لقر�ءة ب�شكل عام، ون�شر وتعزيز 
ثقافة �لقر�ءة يف جميع بيئات �لعمل، متا�شياً مع خطط �لتنمية و�لتطوير 
�لتي تنتهجها �الإمارة، و�لتي ت�شتند يف �أ�شا�شها على �الإن�شان، وتهدف �إىل 

بناء م�شتقبل �أف�شل له.
وتابع �آل علي : تعد هذه �ملبادرة تاأكيد�ً على دعم د�ر �لكتب �مل�شتمر ملكتبات 
بعد�ً  ي�شيف  مبا  �لهيئة  �إ���ش��د�ر�ت  من  لا�شتفادة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�إىل مبادر�تنا �لثقافية وجذب �ملزيد من �الهتمام يف هذ� �ل�شدد،  جديد�ً 

و�لرتويج للمبادر�ت �لثقافية �ملتمحورة حول �لكتاب و�شناعته.
وتاأتي هذه �خلطوة يف �إطار ��شرت�تيجية هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة، 
وترجمًة لروؤيتها باأهمية توفري م�شادر �ملعرفة يف كل مكان ورفد �ملكتبات 

د�خل �لدولة وخارجها باإ�شد�ر�ت �لهيئة �لقيمة. 

اإدارة التغذية املجتمعية "مب�ست�سفى توام" تطرح 1008 
�ساعة تدريبية خالل الن�سف الأول من العام احلايل

•• العني - الفجر

�شركة  من�شاآت  �إح��دى  ت��و�م  م�شت�شفى  يف  �ملجتمعية  �لتغذية  �إد�رة  طرحت 
�أبوظبي للخدمات �ل�شحية )�شحة( خال �لن�شف �الأول من �لعام �حلايل 
1008 �شاعة توعوية وتدريبية و��شت�شاريه يف �ل�شحة �لتغذوية و�لغذ�ئية 

وذلك من خال تقدمي 265 فعالية متنوعة.
ت�شمنت حما�شر�ت وبر�مج توعوية و��شت�شار�ت تغذوية ودور�ت تدريبية 
وور�ش عمل ولقاء�ت �إذ�عية متوزعة على �لقطاعات �ل�شحية و�حلكومية 
و��شتهدفت  �لدينية،  �لن�شائية  و�مل��ر�ك��ز  و�جلامعات  و�مل��د�ر���ش  و�خلا�شة 
�ملر�شى وطلبة �ملد�ر�ش و�جلامعات و�ملوظفني و�ل�شيد�ت يف مدينة �لعني 
�إد�رة  �الأدي���ب مديرة  ن��دى  قالت  �ل�شدد  بهذ�  �أبوظبي.  �إم���ارة  وم��و�ق��ع يف 
�ىل  �ملجتمعية  �لتغذية  �إد�رة  تهدف  ت��و�م:  مب�شت�شفى  �ملجتمعية  �لتغذية 
�مل�شكات  وتقليل  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف  �ل�شليمة  �لتغذوية  �حلالة  تعزيز 
�لتغذوية  �مل�شكات  حتديد  خال  من  �لدنيا  حدودها  �إىل  فيه  �لتغذوية 
�لوعي  م�شتوى  ورف��ع  حدوثها،  يف  �ملوؤثرة  و�لعو�مل  و�نت�شارها  وحجمها 
بر�مج  خ���ال  م��ن  للم�شتهدفني  �ل��ت��غ��ذوي  �ل�����ش��ل��وك  �ل��غ��ذ�ئ��ي وحت�����ش��ني 
�ملعارف  �مل�شتهدفني  �إك�����ش��اب  و  �جل���ودة  عالية  تغذوية  تثقيفية  �إر���ش��ادي��ة 
و�ملهار�ت و�لتطبيقات و�الجتاهات �الإيجابية �لازمة الأد�ء عمل �أو مهمة 

يف جمال �لتغذية باأعلى قدر من �لفعالية و�لكفاءة.
 ويتم ذلك  عرب �لوحد�ت �لتخ�ش�شية �لتالية : وحدة �لدر��شات و�لبحوث 
برنامج  و  �لغذ�ئي  �لتثقيف  ووح��دة  �لغذ�ئي  �لتدريب  ووح��دة  �لتغذوية 

�الإ�شت�شار�ت �لغذ�ئية يف �ملر�كز �لن�شائية �لدينية �لثقافية.
لطرح  د�ئ��م��اً  تهدف  �لغذ�ئي  �لتدريب  وح��دة  ب��اأن  بالذكر  �جل��دي��ر  م��ن  و 
لدى  �لغذ�ئية  �لثقافة  لرفع  وعامة  تخ�ش�شية  تغذوية  تدريبية  بر�مج 

�أفر�د جمتمع مدينة �لعني.
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حتليل النتائج

غالبية )اأ(: �سديق ويف اإىل اأبعد حدود
ن��ظ��رك، ال وج���ود الأي �شد�قة حقيقية  م��ن وج��ه��ة 
بالن�شبة  م�����ش��روط��ة.  وغ���ري  مطلقة  ث��ق��ة  دون  م��ن 
باأي  للقيام  م�شتعد  �أن��ت  �مل��ق��رب��ني،  �أ�شدقائك  �إىل 
�إليهم وتقدمي  �شيء الأجلهم: ال ترتدد يف �الإ�شغاء 
حتى  قلبك.  من  وم�شاحمتهم  وتفّهمهم  �خلدمات 
تّدعي  ي�شتغلك،  بع�شهم  ب����اأن  �أح��ي��ان��اً  ���ش��ع��رت  ل��و 
تخ�شر  �أن  تخ�شى  الأن��ك  خطب  �أي  تلحظ  مل  �أن��ك 

�أ�شدقاءك.
�زدو�جية  تفّهم  يف  �شعوبة  جت��د  �مل�شكلة:  �أ���ش��ل   -
مو�قف  �تخاذ  �إىل  �لو�شع  ه��ذ�  ويدفعك  �لعو�طف 
م��ت��ط��رف��ة يف ع��اق��ات��ك. ي��ك��ون �ل���ر�����ش���دون �لذين 
عد�ئيتهم  كبتو�  ق��د  م�شروط  غ��ري  ب�شكل  يحبون 
)�ل�شحية( منذ مرحلة مبكرة الأنهم �شعرو� بذنب 
وبحب  باالأمان  ي�شعرو�  �أن  �أر�دو�  �أو  �أهاليهم،  جتاه 
�ملحيطني  �شلبيات  عن  يغفلون  ل��ذ�  لهم،  �الآخ��ري��ن 

بهم.
�لازم  �لوقت  �ش  ُتخ�شّ �أن  �ل��ت��و�زن: يجب  نحو    -
كي تفكر باحلدود �لتي ترف�ش �أن يتجاوزها 
�ملحيطون بك، ما يعني �شرورة �أن ترف�ش 
�آخر.  �إىل  وق��ت  م��ن  مطالبهم  بع�ش 
�ل�شروط،  بع�ش  فر�ش  خ��ال  وم��ن 
م�شاحتك  �الآخ�������������رون  ����ش���ي���ح���رتم 
�ل�شخ�شية من دون م�شاكل. يجب �أن 
نطاق  وتو�ّشع  �زدو�جيتك  من  تخرج 
�جلو�نب  على  �لرتكيز  ع��رب  عو�طفك 
حتزنك  �أو  تغ�شبك  �أو  ت��زع��ج��ك  �ل��ت��ي 
تلك  ع��ن  �لتعبري  ح��اول  ث��م  �أ�شدقائك.  يف 
�مل�شاعر لنف�شك و�أمام �ل�شخ�ش �ملعني. �شتفاجاأ 
حني تدرك �أن �لعاقات ال تنتهي بال�شهولة �لتي 

كنت تظّنها.

غالبية )ب(: �سديق مت�سلط
ومع  عموماً  �الآخ��ري��ن  مع  بفوقية  تتعامل 
�لتحكم  تعجز عن  �ملقّربني منك خ�شو�شاً. 
بهذه �لنزعة لديك الأنك حتب �ملناف�شة وتريد 
�أن تثبت قيمتك وتفّوقك يف �ملو�قف كافة. جتد 
�شعوبة يف ترك �الآخرين يتفوقون يف ح�شورك. 
عن  دوم��اً  م�شوؤواًل  وتكون  )جماعتك(  قائد  �أن��ت 

من  تتوقع  و�ل�شهر�ت.  و�ل��دع��و�ت  �مل�شاريع  تنظيم 
وتدفعك  حتّفزك  �أن  حياتك  يف  �ل�شد�قة  عاقات 
�أ�شدقاوؤك  وي��ت��ق��ب��ل  ق���در�ت���ك،  ح����دود  جت����اوز  �إىل 
هذ�  مينعهم  وال  �ل�شمنية  �للعبة  قو�عد  ب��دوره��م 
ال  لكن  �أحياناً!  بلطف  منك  �ل�شخرية  من  �لو�شع 
ل جذب �النتباه على  يزعجك هذ� �ملوقف الأنك تف�شّ

�ل�شعور بامباالة �لنا�ش جتاهك.
- �أ�شل �مل�شكلة: يعك�ش حمّبو �ملناف�شة يف عاقاتهم 
�ل�شر�ع �لذي عا�شوه يف �ملا�شي مع �أ�شقائهم جلذب 
�الأهايل  بع�ش  ي�شتغل  حّبهم.  وك�شب  �الأه��ل  �نتباه 
ودفعهم  �الأ�شقاء  بني  �ملناف�شة  لتاأجيج  �لغرية  هذه 
�إىل �لر�شوخ الأو�مرهم و�ل�شيطرة عليهم عاطفياً. �أو 
ميكن �أن ترتبط نزعتك �ملت�شّلطة برغبتك يف ك�شب 
�حلب  ه��ذ�  ي�شتق  رمب��ا  و�إعجابهم.  �أ�شدقائك  حب 
�أي�شاً من عاقة �شائبة بني �لطفل وبني  �مل�شروط 
و�لديه: يظّن �لطفل يف هذه �حلالة �أنه م�شطر �إىل 

�إيفاء �شروط معينة كي ي�شبح حمبوباً.
مكانتك  ت�����ش��رتج��ع  �أن  ي���ج���ب  �ل�����ت�����و�زن:  ن���ح���و   -
�أن ت�شغي �إىل  �ل�شحيحة بوترية تدريجية. ويجب 
بّناًء  ت��و����ش��ًا  معهم  وتقيم  تفهمهم  ك��ي  �الآخ��ري��ن 
حتّدد  �أن  ح��اول  ب�شاطة.  بكل  �شلطتك  فر�ش  ب��دل 
�أّن حب  عيوبك و�أخ��ط��اءك و�إخ��ف��اق��ات��ك ك��ي ت��درك 
حني  م�شاعرك  على  رّك���ز  ي�شعف.  ل��ن  ل��ك  �ل��ن��ا���ش 
حت�شر  �أن  بدل  بها  ت�شتمتع  �لتي  بالن�شاطات  تقوم 

تركيزك بالنتيجة �لنهائية.

غالبية )ج(: �سديق مثايل اأكرث من اللزوم
و�أكربها!  �أ�شر�رهم  �أ�شغر  على  �أ�شدقاوؤك  ياأمِتنك 
ي��ت��وق��ع م��ن��ك �جل��م��ي��ع �ل��ت��ف��ه��م و�مل���و�����ش���اة. تعترب 
وتن�شحهم  ف��ت��دل��ل��ه��م  ب������اأوالدك  �أ���ش��ب��ه  �أ����ش���دق���اءك 
ي�شتطيعون  �أن��ه��م  ه���وؤالء  يعرف  �أح��ي��ان��اً.  وتوّبخهم 
�التكال على �شربك وتعاطفك. جتيد فن �الإ�شغاء، 
وتر�شد  �شخ�شية  ن�����ش��ائ��ح  ت��ق��دمي  ت�شتطيع  ل���ذ� 
تبقى  �أن  غ���ريك. حت��ب  �الأخ��ط��اء قبل  �أو  �مل��خ��اط��ر 
حماطاً بجماعتك وتقّدم �مل�شاعدة الأ�شدقائك الأنك 
م�شوؤول  باأنك  وت�شعر  عائلتك  من  ج��زء�ً  تعتربهم 

عنهم.
- �أ�شل �مل�شكلة: رمبا �عتدَت يف طفولتك على مو��شاة 
و�لديك و�إر�حتهما، �أو كنت �البن �لبكر �لذي يعتني 
هذ�  ي�شعر  �الأح����و�ل،  مطلق  يف  �ل�شغار.  باأ�شقائه 
�إىل  ومييل  عليه  تتوقف  عائلته  ر�ح��ة  ب��اأن  �لطفل 
�خلا�شة.  م�شلحته  على  �الآخ��ري��ن  م�شالح  �إب����د�ء 
باالحتو�ء  �ل�شعور  �إىل  حاجتك  تك�شف  �أن  ميكن 
�أو رمبا ترغب  �أن يرتكك �جلميع،  عن خوفك من 
يف منح �الآخرين كل ما تريده وكنت تفتقر �إليه يف 

�ملا�شي )�نتباه، تفّهم، �أمان(.
- نحو �لتو�زن: يجب �أن تبد�أ بالرتكيز على حاجاتك 
�أمام �ملحيطني بك.  �خلا�شة وحتاول �لتعبري عنها 
�شت�شتعيد  �لطريقة،  بهذه  �الأدو�ر  عك�ش  من خال 
ع���اق���ات���ك ت���و�زن���ه���ا. ك���ذل���ك ي��ج��ب �أن مت���ّي���ز بني 
�أمام  ر�أي���ك  ت��ب��دي  �أن  حت���اول  ك��ي  و�الآر�ء  �لن�شائح 

�أ�شدقائك بدل تقدمي �لن�شائح با�شتمر�ر.

غالبية )د(: �سديق بعيد
ال حتب �أي �شكٍل من �ملبالغة يف عاقاتك وتكره �أن 
�شد�قاتك،  يف  �شروطهم.  �الآخ���رون  عليك  يفر�ش 

حتب �أن يبقى وقتك حر�ً وال تريد �أن تلتزم بن�شاطات 
ت�شارك يف منا�شبات كثرية  �شلوكيات حم��ددة. ال  �أو 

وال حتب روح �جلماعة.
عليك  �التكال  ي�شتطيعون  �أنهم  �أ�شدقاوؤك  يعرف   
للم�شاركة  ل�شت م�شتعد�ً  �أنك  �أي�شاً  لكنهم يفهمون 
يف �لن�شاطات �لرتفيهية كافة �لتي ينّظمونها و�أنك 
يحبون  كانو�  لو  حتى  م�شاعرك  عن  لهم  تعرّب  لن 
م�شارحتك مب�شاعرهم الأنك ال ت�شعر باحلاجة �إىل 

فعل ذلك.
�أن  �أ���ش��دق��اوؤك وف���اءك وتكّتمك م��ع   ك��ذل��ك ي��ق��ّدر 

بع�شهم يعتربك بعيد�ً عنه.
- �أ�شل �مل�شكلة: رمبا ال ت�شمح لك ثقافتك �لعائلية 

بالتعبري عن م�شاعرك ب�شهولة �أو رمبا كنت تنزعج 
من مبالغة و�لديك يف �لتعبري عن م�شاعرهما. يف 
لذ�  �مل�شاعر م�شدر تهديد،  تعترب  �الأح��و�ل،  مطلق 
�إذ�  نف�شك.  حتمي  كي  �الآخ��ري��ن  مع  م�شافة  ت��رتك 
كنت ح�شا�شاً جد�ً جتاه �لعو�طف وحاجات �ملحيطني 
بك، قد تبتعد عنهم كي تتمكن من �لعي�ش بح�شب 

�إيقاعهم.
ع��ن حاجاتك  �لتعبري  على  �ل��ت��و�زن: جت���ّر�أ  نحو   -
�أو  �الأع���ذ�ر  تختلق  �أن  ب��دل  ب�شاطة  بكل  �ل�شخ�شية 
تعميق �شد�قاتك  ح��اِوْل  م��ربر. كذلك  با  تختفي 
وتغذيتها و�ْعلَْم �أنك ل�شت م�شطر�ً �إىل �لك�شف عن 

كل ما يخ�شك �إذ� مل ترغب يف ذلك.

الر�سائل مترير   1
�ملهنية،  �مل�شرية  �إىل تغيري �جتاه  �لفكاهة  توؤدي 
�لنجاح يف بع�ش �حلاالت.  �شر  �أنها ت�شبح  حتى 
مي���ك���ن ����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ل��ت��م��ري��ر �ل���ر����ش���ائ���ل وح����ّل 

�خلافات وترطيب �الأجو�ء... 
�رتكاب  عند  مم��ت��ازة!  �جتماعية  �أد�ة  �ل�شحك 
باإبد�ء  �ل��ف��ك��اه��ة  ت�����ش��م��ح  �ل��ع��م��ل،  يف  �الأخ����ط����اء 
�إهانة  �أو  �لت�شبب ب�شدمات  �ملاحظات من دون 

�لطرف �ملعنّي.

التام االإجهاد  جتنب   2
�لفكاهة �أ�شا�شية لتخفيف �شغوط �لعمل وتفادي 

�أي �شكل من �الإرهاق و�الإجهاد.
 ح��ت��ى �أن��ه��ا م��ف��ي��دة ع��ن��د �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لعماء 

الإ�شعارهم بالر�حة. 
�ل��ع��م��ل ب�شرعة  ي����وم  ���ش��ي��م��ّر  �ل��ط��ري��ق��ة  ب���ه���ذه 

و�شيرت�جع �ل�شغط �لنف�شي.

العزلة مكافحة   3
�أن  يجب  �إذ  وح���ده،  �ل�شخ�ش  مي��زح  �أن  ي�شعب 

يجد من ي�شاركه �ل�شحك.
�جلماعة  �إىل  �الن��ت��م��اء  �شعور  �لفكاهة  ت��ق��ّوي   
وت��ب��ن��ي جم��م��وع��ة م��ن �ل��ق��ي��م و�مل��ع��اي��ري �ملهنية 
وتطوير  �الإنتاجية  بتح�شني  وت�شمح  �مل�شرتكة 

عاقة هرمية �شليمة بني خمتلف �لعاملني.
 حني ي�شعر �ملوظف بال�شياع ب�شبب �إعادة تنظيم 
�لفريق  �أع�شاء  بني  �لفكاهة  �شت�شاعده  �لعمل، 

على جتنب م�شاعر �لوحدة.

الذات عن  التعبري   4
تتحّول �لفكاهة �أحياناً �إىل )�أد�ة قتالية(، مبعنى 
�إد�ري  �أ���ش��ل��وب  ���ش��د  �شغط  و�شيلة  ت�شبح  �أن��ه��ا 
ي��ع��ط��ي ن��ت��ائ��ج ع��ك�����ش��ي��ة. رمب���ا ي�����ش��ب��ح �ل�شحك 
و�ل��ت��ه��ك��م ف��اع��لَ��ني ب��ق��در �مل��و�ج��ه��ة �مل��ب��ا���ش��رة يف 
�ل�شحك مفيد خال  �أّن  �حل��االت. حتى  بع�ش 
�ملفاو�شات كونه يجعل �حلجج تبدو �أكرث �إقناعاً. 
ويف �حلياة �ليومية، ت�شاهم �لفكاهة يف �لتعبري 
�ل��ذ�ت بكلمات �شريحة وتزيد �جل��ر�أة �لتي  عن 

ت�شمح برف�ش �ملطالب عند �حلاجة.

العمل اأداء  حت�سني   5
تبنّي �أن �ل�شحك يف مكان �لعمل ينعك�ش �إيجاباً 
�أّن  على ح�ش �الإب��د�ع وم�شتوى �الإنتاجية. حتى 
�جلماعي.  ل���اأد�ء  د�عمة  ركيزة  تكون  �لفكاهة 
حني يزيد ��شرتخاء �ملوظفني، تتح�شن قدرتهم 

على �بتكار �أفكار جديدة!

مــنــ�عـــــات

23

رمبا تكون وفيًا و�سخيًا يف 
تت�سابه  ال  لكن  حياتك 
بني  ال�سداقة  عالقات 
ــقــًا، وقــد  ــض مــطــل ــا� ــن ال
اأي  تكت�سف  حني  تفاجاأ 
اأنت!  االأ�سدقاء  من  نوع 
التايل  بــاالخــتــبــار  قــم 

واكت�سف احلقيقة.

ب�سرط ا�ستعماله بالطريقة املنا�سبة

ال�سحك مهم يف مكان العمل
اإزاء  م�سداقيتهم  فقدان  من  خوفًا  واملزاح  ال�سحك  يف  املوظفني  معظم  يرتدد   
ا�ستعمالها  ب�سرط  العمل  مكان  يف  االأهمية  بالغة  الفكاهة  لكن  املديرين. 

بالطريقة املنا�سبة.

اختبار يك�سف لك اأي نوع من الأ�سدقاء اأنت؟
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اإعالن تغيري ا�صم ت
عبد�لقادر  حم��م��د   / �أن�����ا  �أت���ع���ه���د 
: مكتب  �ل���ث���اب���ت  �ل���ع���ن���و�ن  ح��م��ي��د 
ب��ري��د - ر�م���ن���ادو ، دي��ف��ي ب��ات��ان��ام ، 
�حلايل  �لعنو�ن   ، تاميلنادو  والي��ة 
 - �ب����وظ����ب����ي   -  4020  : ب  �����ش 
، و�حمل ج��و�ز �شفر رقم  �الإم���ار�ت 
)L1411071( �شدر من �بوظبي 
بتاريخ 3/5/2013 �أبدلت �إ�شمي 
�لثاين من حممد عبد�لقادر حميد 

�ىل )�شاه �حلميد(  

فقدان جواز �صفرت
ديك�شي�شو  �مل���از   / �مل��دع��و  فقد 

�جل���ن�������ش���ي���ة   ، م����ي����دي����ك���������ش����و 

�ث��ي��وب��ي��ا - ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 

يجده  م���ن   )4109273(

مركز  �أق��������رب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 

�شرطة �و �ل�شفارة �الثيوبية 
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العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعـــالن �صطب قيد 
تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة �آيجيت جلوبال �شوليو�شنز ليمتد )�جلن�شية:�لهند( 
قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة دبي )�لعنو�ن: �م �لرمول - مكتب ملك 
خلفان بن الحج - �لقوز �ش.ب:124097 دبي �ش.ب:124097( و�ملقيدة حتت رقم )4740( 

يف �شجل �ل�شركات �الجنبية يف �لوز�رة.
�لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  �الحتادي  �لقانون  الحكام  وتنفيذ�   
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعدياتة 

�لرتخي�ش لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة .
�لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �العرت��ش  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   
�إد�رة  �القت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف 

�لت�شجيل �لتجاري �ش.ب:3625 دبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجاري �لتايل:

�ملودعة بالرقم : 95919   
باإ�شم :  �ي�شكوري�ش كويف �نرتنا�شيونال �نكوربوريتد

وعنو�نه:     �شقة رقم 203-1959 ، �شارع رقم 152 ، و�يت روك ، بي �شي يف 4 �يه 9 ئي 3 ، كند�
و�مل�شجلة حتت �لرقم : 90857

بتاريخ : 2008/07/28
�سورة العالمة

 : �نتهاء �حلماية يف  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت 
2017/6/12 وحتى تاريخ : 2027/6/12  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  يوليو 2017 العدد 12069

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م. 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجاري �لتايل:

�ملودعة بالرقم : 95918   
باإ�شم :  �ي�شكوري�ش كويف �نرتنا�شيونال �نكوربوريتد

وعنو�نه:     �شقة رقم 203-1959 ، �شارع رقم 152 ، و�يت روك ، بي �شي يف 4 �يه 9 ئي 3 ، كند�
و�مل�شجلة حتت �لرقم : 90856

بتاريخ : 2008/07/28
�سورة العالمة

  : �نتهاء �حلماية يف  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت 
2017/6/12 وحتى تاريخ : 2027/6/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  يوليو 2017 العدد 12069

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

ULKER YUPO :بطلب تعديل بيانات �لعامة �لتجارية

بتاريخ : 2010/10/27 �ملودعة بالرقم : 148662 
و�مل�شجلة بتاريخ : 2013/11/17

با�ش��م: يلديز هولدينج �أنونيم �شريكيتي
 / �و���ش��ك��ود�ر  كاملي�شا،  ب��ي.   4/2 رق��م:  كيه.  ����ش  �شي�شمي  كي�شيكلي  ك��اد.  ف��ري�ه  م��اه.  كي�شيكلي  وع��ن��و�ن��ه: 

��شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�لفطائر  �حل��ب��وب  م��ن  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  �ل�شكر؛  �ل�شوكوالتة؛  منتجات  و  �ل�شوكوالتة 
�لكعك  �له�ش،  �لب�شكويت  بال�شوكوالتة؛  �ملغطى  �لب�شكويت  و  �ملح�شو  �لب�شكويت  �لب�شكويت،  و�حللويات؛ 
�لثلج  ك��رمي(،  )�الآي�ش  �لبوظة  �مل�شغ؛  علكة  و�ل�شكاكر؛  �حللوى  )�لويفر(،  �لرقيق  �لب�شكويت  �لكيك،  �و 

و�ملثلجات
�لو�ق�عة بالفئة   : 30

تعديل بيانات �ملنتجات كما هو �عاه
تاريخ �لتاأ�شري: 2014/06/11 تاريخ �لتعديل 2014/5/27 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  يوليو 2017 العدد 12069

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجاري �لتايل:
�ملودعة بالرقم : 22769   

باإ�شم :  �لتجارة �لعاملية لل�شرق �الو�شط �ملحدودة
وعنو�نه: بردبي - �شارع �لفهيدي �ش.ب: 6 دبي - �المار�ت .

و�مل�شجلة حتت �لرقم : 16125
بتاريخ : 1998/6/22 م

�سورة العالمة

 : �نتهاء �حلماية يف  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت 
2017/7/22 وحتى تاريخ : 2027/7/22  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  يوليو 2017 العدد 12069

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

) اعالن حكم  بالن�صر(

يف الدعوى رقم 02047792017  ايجارات
�ىل �ملحكوم عليه / عبد �هلل ر��شد حممد �شيف 

مبا �أن �ملحكوم له / 01. ق�شر �مللوك للعقار�ت �ش.م.خ 
                      02. �أحمد �شعيد حميد �لد�حو�ش 

قد ��شتح�شل على حكم مبثابة �حل�شورى �شدكم بتاريخ 2017/07/10  فى �لدعوى 
بعاليه بالز�مكم 

�أوال : بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 366 درهم كقيمة �يجارية للفرة من تاريخ 
2017/04/10 حتى 2017/05/01

ثانيا: �لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 30000 درهم قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة  
ثالثا: �لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 3000 غر�مة �ل�شيكات �ملرجتعة  

ر�بعا: �لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 10500 درهم غر�مة �لغاء عقد �اليجار 
خام�شا: �لز�م �ملدعى عليه بت�شليم �ملدعية بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 

�شاد�شا: �لز�م �ملدعى عليه بامل�شروفات و�لر�شوم
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باأعان �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانويية. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
     اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/04031/2017  �صكني 
�أقام  قد  �لعقارية  �لبفتة  موؤ�ش�شة   : �ملدعي  �أن  �شينغ مبا  �ناند  �شينغ  دلويندر  عليه:  �ملدعي  �إىل 
�شدكم �لدعوى 02/04031/2017 �شكني �إيجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل: - مطالبة 
مالية �إلز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �الإخاء �لفعلي – �إخاء 
عقار �أن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 10-3-2017 وحتى 2017-3-5 
فرت�شد بذمته مبلغ 25820 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �إخطاره بال�شد�د �أو �الإخاء يف 3-19-

2017  مطالبه مالية �ن �ملدعى عليه حرر له �شيك مببلغ 25820 كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود 
ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابله  – مطالبة مالية �أن �لعقد ت�شمن �لن�ش على غر�مة �رتد�د 
كل �شيك مبلغ 1000 درهم وقد �رتد عدد 1 �شيك دون �شرف . مطالبة مالية �أن �لعقد ت�شمن 
�مل�شتاأجر عن �شد�د �الإيجار قبل  �إد�ري��ة الإخفاق  �لن�ش على غر�مة مبلغ 1000 درهما م�شاريف 
�نتهاء �لعقد.�إلز�م بت�شليم م�شتند�ت �أن �مل�شتاأجر هو �مللزم بقيمة ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه والبد 
من تطهري �ملاأجور من تلك �اللتز�مات ليمكن �إعادة �النتفاع به. مطالبة مالية �إلز�م �ملدعي عليه 
بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �إعانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 18-7-2017 م �أمام �للجنة �لق�شائية �للجنة �الأوىل بالد�ئرة �البتد�ئية �ملنعقدة 
�إىل ثاثة  �مل�شافة  بتق�شري مدة  �أمر  �لدعوى وقد  لنظر  �اليجارية  �ملنازعات  مبقر مركز ف�ش 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من  دفاع  �لن�شر.فاأنت مكلف باحل�شور  �أي��ام من تاريخ 

وم�شتند�ت . يتم �إ�شد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا وال تتطلب �أي ختم �أو توقيع 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
     اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/05096/2017  جتاري 
�إىل �ملدعي عليه: �شركة �ملهارة للهد�يا ذ. م.م مبا �أن �ملدعي : حممد �شعيد حارب 
قد �أقام �شدكم �لدعوى  02/05096/2017  جتاري �يجار�ت �أمام �ملركز بطلب 
�لز�مكم بالتايل : مطالبة مالية ال�شمر�ر �شاغل �لعني �ملوؤجرة – �إخاء عقار 
�أنه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 1-1-2017 وحتى 
8-6-2017 على �لرغم من �إخطاره يف 6-2-2017  ميتنع عن �ل�شد�د. مطالبة 

مالية �أنه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة
1-1-2017 وحتى 8-6-2017 على �لرغم من �خطاره يف 6-2-2017 ميتنع عن 
�ل�شد�د . مطالبة مالية �إلز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. وقررت 
�ملو�فق  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �الثنني  �إعانكم  �إعادة  �لق�شائية  �للجنة 
بالد�ئرة  �للجنة �خلام�شة  �لق�شائية  �للجنة  �أمام  م  �ل�شاعة 2:30   2017-7-17
�البتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش �ملنازعات �اليجارية لنظر �لدعوى، وقد 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �إىل ثاثة �أيام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت . يتم �إ�شد�ر هذه 

�لوثيقة �لكرتونيا وال تتطلب �أي ختم �أو توقيع. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن حكم ن�صر

 اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04342/2017  جتاري ل�صنة 2017 ايجارات   

�ملحكوم له طالب �الإعان – عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية بن �شبيب �لعقارية �شابقا 
�لعنو�ن: �إمارة دبي ديرة �شارع �بوبكر �ل�شديق- منطقة هور �لعنز خلف يونايتد هايرب 
ماركت �لبناء هور �لعنز باز �لطابق �لثالث موؤ�ش�شة  عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية . 
�ملحكوم عليها �ملطلوب �إعانها: فر�ش لل�شياحة و�ل�شفر �ش . ذ.م.م. �لعنو�ن �إمارة دبي 
�شارع �ل�شيخ ز�يد منطقة �لقوز �لثالثة بالقرب من وكالة تويوتا لل�شيار�ت �إ�شم �لبناء 
2020 م�شاد على �الأر�ش رقم 358.847 �لقوز �لثالثة مكتب رقم �أم 2 )6( طابق ميز�نني 
هاتف 0506566178 رقم مكاين 2243384571 . منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 7-2-
2017 حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري: �إلز�م �ملدعي عليها باإخاء �ملاأجور وت�شليمه 
للمدعية خاليا من �ل�شو�غل- �لز�م �ملدعي عليها �أن توؤدي للمدعية مبلغ 21.766.00 
درهم كقيمة �يجارية عن �لفرتة  من 31-3-2017 وحتى 15-5-2017 وما ي�شتجد حتى 
�الإخاء �لفعلي. �إلز�م �ملدعي عليها باأن تقدم بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه. �إلز�م 
�حلكم  باإعان  �لزم  قد  �لقانون  �أن  وحيث  �لدعوى.  مب�شروفات  عليها  عليه  �ملدعي 
�لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي 

حالة عدم �لطعن عله يف �ملو�عيد �لقانونية .

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن حكم ن�صر

 اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05377/2017  �صكني ل�صنة 2017 ايجارات   

�ملحكوم له طالب �الإعان – عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية بن �شبيب �لعقارية �شابقا �لعنو�ن: 
�إمارة دبي ديرة �شارع �بوبكر �ل�شديق- منطقة هور �لعنز خلف يونايتد هايرب ماركت �لبناء هور 
�ملطلوب  عليها  �ملحكوم   �لعقارية.  �شبيب  بن  �لو�حد  عبد  موؤ�ش�شة   �لثالث  �لطابق  ب��از  �لعنز 
�إعانه: حممد يو�شف كانيكوت. �لعنو�ن �إمارة دبي منطقة نايف �شارع �مل�شلي بناء هاردوير. لون 
بني .م�شاد على �الأر���ش رقم 118.253 منطقة نايف �ل�شقة رقم 119 رقم مكاين 2962796142. 
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 10-7-2017 حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري باإخاء �ملدعي عليه 
من �لعقار �ملوؤجر �ملبني باأور�ق �لدعوى وبت�شليمه للمدعية خاليا من �ل�شو�غل باإلز�م �ملدعي عليه 
باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 5027 درهم بدل �الإيجار �مل�شتحق للفرتة من 15-4-2017 وحتى 
تاريخ 19-6-2017 وما ي�شتجد من �لتاريخ �الأخري حتى �الإخاء �لفعلي بو�قع 27800 درهم �شنويا 
�إيجار وباإلز�م  وباإلز�مه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدرهم 13925 درهم وذلك عن قيمة �شيكات 
وباإلز�م  �ملرجتع  �ل�شيك  وق��دره 7500 درهم قيمة غر�مة  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  باأن  �ملدعي عليه 
بالبدن  �لعقد  ع��دم جتديد  دره��م غر�مة  وق��دره 15000  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  ب��اأن  �ملدعي عليه 
�أالتفاقي عن كل �شهر وما ي�شتجد حتى �الإخاء �لفعلي باإلز�م �ملدعي عليه بتقدمي �شهادة بر�ءة 
ذمة من قيمة م�شتحقات ��شتهاك �ملياه و�لكهرباء و�ألزمته بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. وحيث �أن 
�لقانون قد �لزم باإعان �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عله يف �ملو�عيد �لقانونية . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن حكم ن�صر

 اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05451/2017  �صكني ل�صنة 2017 ايجارات   

�ملحكوم له طالب �الإعان – عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية بن �شبيب �لعقارية �شابقا �لعنو�ن: 
�لبناء  ماركت  هايرب  يونايتد  �لعنز خلف  ه��ور  �ل�شديق- منطقة  �بوبكر  �شارع  دي��رة  دب��ي  �إم��ارة 
هور �لعنز باز �لطابق �لثالث موؤ�ش�شة  عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية . �ملحكوم عليها �ملطلوب 
�إعانها: �ر�ش �البتكار الأنظمة �حلا�شب �الآيل �ش .ذ.م.م. �لعنو�ن �إمارة دبي بر دبي �شارع �لرفاعة 
منطقة �ل�شوق �لكبري خلف مركز �شرطة �لرفاعية بناء �أي تي �شنرت ،لون بني م�شاد على �الأر�ش 
رقم 312.890 منطقة �ل�شوق �لكبري .. �ل�شقة رقم ��ش 9 �لطابق �لثاين رقم مكاين 277925069 
�ملدعي  باإخاء  �للجنة مبثابة �حل�شوري:  �ل�شادر بجل�شة 10-7-2017 حكمت  . منطوق �حلكم 
باإلز�م  �ل�شو�غل  من  خاليا  للمدعية  وبت�شليمه  �لدعوى  ب��اأور�ق  �ملبني  �ملوؤجر  �لعقار  من  عليها 
�ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 12427 درهم بدل �اليجار �مل�شتحق للفرتة من 3-4-
2017 وحتى تاريخ 20-6-2017 وما ي�شتجد من �لتاريخ �الأخري وحتى �الإخاء �لفعلي بو�قع 4200 
درهم �شنويا وباإلز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 15000 درهم غر�مة  عدم جتديد 
�لعقد بالبند �أالتفاقي عن كل �شهر وما ي�شتجد حتى �الإخاء �لفعلي باإلز�م �ملدعي عليه بتقدمي 
وم�شاريف  بر�شوم  و�ألزمتها  و�لكهرباء  �ملياه  ��شتهاك  م�شتحقات  قيمة  من  ذمة  ب��ر�ءة  �شهادة 
�لطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكم  �لغيابي  �حلكم  باإعان  �ل��زم  قد  �لقانون  �أن  وحيث  �لدعوى. 

لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن حكم ن�صر

 اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04343/2017  �صكني ل�صنة 2017 ايجارات   

�ملحكوم له طالب �الإعان – عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية بن �شبيب �لعقارية �شابقا 
�لعنو� : �إم��ارة دبي ديرة �شارع �بوبكر �ل�شديق – منطقة هور �لعنز – خلف  يونايتد 
هايرب ماركت – �لبناء هور �لعنز باز� – �لطابق �لثالث – موؤ�ش�شة عبد �لو�حد بن 
ماموتي  كاندي  كونهي  �ل��روؤوف  عبد   : �إعانه  �ملطلوب  عليه  �ملحكوم  �لعقارية  �شبيب 
تايل �لعنو�ن: �إ مارة دبي ديرة منطقة فريج �ملرر، �لبناء موبايل هاو�ش �مل�شاد على قطعة 
�الأر�ش رقم 117-490 �ملرر، بجانب فندق �لنور �شقة رقم 404 رقم مكاين 2952796539 
�إلز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �للجنة  حكمت   2017-7-2 بجل�شة  �ل�شادر  �حلكم  منطوق 
�ملدعي عليه باإخاء �ملاأجور وت�شليمه للمدعية خاليا من �ل�شو�غل. �إلز�م �ملدعي عليه �أن 

يوؤدي للمدعية مبلغ 4.192.00 درهم عن �لفرتة �اليجارية من 31-3-2017 وحتى
 15-5-2017 وما ي�شتجد من �لقيمة �اليجارية حتى �الإخاء �لفعلي. – �إلز�م �ملدعي 
عليه ب���اأن ي��ق��دم ب���ر�ءة ذم��ة ع��ن هيئة كهرباء وم��ي��اه دب���ي. �إل���ز�م �مل��دع��ي �مل��دع��ي عليه 
مب�شروفات �لدعوى ورف�ش ما عد� ذلك من طلبات. وحيث �أن �لقانون قد �إلز�م باإعان 
�حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح 

نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن حكم بالن�صر
 اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم 02/04985/2017 ايجارات   

�ملحكوم له طالب �الإع��ان �شركة برتول �الإم��ار�ت �لوطنية �ملحدودة 
�إم���ارة دب��ي  بر دب��ي ع��ودة ميثاء بجو�ر ال م�شي  �ينوك ذ م م �لعنو�ن 
باز� مبني �شركة �ينوك للبرتول �ملبنى رقم 3 �لطابق �الأول بالكامل. 
جمهول  �لعنو�ن  �شتيفانو�ش  مطعم  �إع��ان��ه:  �ملطلوب  عليه  �ملحكوم 
حكمت   2017-7-9 بجل�شة  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  منطوق   . �الإق��ام��ة  حم��ل 
�للجنة مبثابة �حل�شوري �لز�م �ملدعي عليه ب : 210000 درهم كقيمة 
�يجاربية للفرتة من 15-12-2015 وحتى �إخاء �ملاأجور بالرت��شي يف 
14-6-2016 �لز�م بقيمة �يجارية ت�شليم بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. وحيث �أن �لقانون قد �لزم باإعان �حلكم 
�لغيابي عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح 

نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية.  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
يف الدعوى رقم 2017/755 جتاري كلي

ب�شفتي �أنا – وليد خمي�ش بن �شويد�ن خبري� ح�شابيا مكلفا من قبل حمكمة 
دبي �البتد�ئية  �ملوقرة باإجر�ء  �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى رقم 755-2017 
جتاري كلي. فاإننا قد قررنا دعوة �ل�شيدة- �آمنة ح�شن �أحمد �لبلو�شي �أو من 
ميثلها  قانونا ب�شفتها �ملدعي: عليها بالدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاه . للح�شور 
�إىل مقر مكتبنا �لكائن يف  بناية مركز �الأعمال �لذهبي �شارع  بور�شيعد مكتب 
رقم 501 ت: 042208803 فاك�ش : 042208804 وذلك يوم �الثنني �لقادم �ملو�فق 

17-7-2017 يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا  11:00 
ات�ض بي ايه لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

 دعوة اجتماع خربة
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

 رويال روز للحدادة واخلراطة – ذ م م
للحد�دة   روز  روي����ال  ه��ي  �أع����اه  �مل���ذك���ورة  �ل�����ش��رك��ة  ب���اأن  للجميع  نعلن 
�إمارة عجمان  و�خلر�طة ذ م م �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة تاأ�ش�شت يف 
مبوجب قانون �ل�شركات �الحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 وتعدياته مرخ�شة 
يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية حتت رقم 54803 قرر �ل�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة : 
موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات 

�لتقدم  �ع��رت����ش  �أو  حق  �أي  له  من  كل  فعلى  لل�شركة  قانوين  م�شفى   
للم�شفي �لقانوين �ملذكور �أعاه خال 45 يوما من تاريخ ن�شر �الإعان 

وعلى �لعنو�ن �لتايل: �إمارة عجمان هاتف 7470980 �ش ب 5628.

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

يف الق�صية التنفيذية رقم 2016/675 راأ�س اخليمة 
�نتقال  )ملكية  �شقة  بيع  عن  �لتنفيذ  د�ئ��رة   - �البتد�ئية  �خليمة  ر�أ���ش  حممكة  تعلن 
GF باملنطقة رقم 602 رقم  2014/05210 �لعقار رقم 07 بالطابق رقم 1 باملبنى رقم 
�الر�ش 602011243 يف �جلزيرة �حلمر�ء وتقدر قيمتها )750000( �شبعمائة وخم�شون 
باملز�د  : �شيد �شابر علي �شيد �شادق علي  �لف درهم و�لعائدة ملكيتها للمحكوم عليه 
�ل�شاعة  وذل��ك يف متام   2017/7/18 �ملتحد  �لعربي  �لبنك   : له  �ملحكوم  ل�شالح  �لعلني 

�لثانية ع�شر ظهر� ، علما بان قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
�أثناء  �لتنفيذ  د�ئ��رة  مر�جعة  �الط��اع  �و  �الع��رت����ش  �و  باال�شرت�ك  يرغب  من  فعلى 

�لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة 
     رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

يف الق�صية التنفيذية رقم 2016/901 راأ�س اخليمة 
ملكيات  م��ن  �ع��ي��ان  بيع  ع��ن  �لتنفيذ  د�ئ���رة   - �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �خليمة  ر�أ����ش  تعلن حممكة 
 )15475/2004( رق��م  �ثبات  وثيقة  كالتايل:1-  وه��ي  �لعلني  باملز�د  و�لبيوت  �الر����ش��ي 
�شكنية مبنطقة �ملعمورة �مل�شاحة 3600 مرت مربع �لقيمة 500000 درهم خم�شمائة �لف 
حممد  عبد�لرحمن  للمورث  ملكيتها  و�لعائدة  �خليمة   ر�أ���ش  يف  �لعلني  باملز�د  دره��م 
جمال عبد�هلل �هلي بتاريخ 2017/7/18 وذلك يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� ، علما 

بان قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
�أثناء  �لتنفيذ  د�ئ��رة  مر�جعة  �الط��اع  �و  �الع��رت����ش  �و  باال�شرت�ك  يرغب  من  فعلى 

�لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة 
     رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

يف الق�صية التنفيذية رقم 2011/604 راأ�س اخليمة 
�شعم  �لكائن مبنطقة  بيع  �لتنفيذ عن  د�ئ��رة   - �البتد�ئية  ر�أ���ش �خليمة  تعلن حممكة 
خمطط رقم 580/2005 وثيقة رقم 2005-2867 مكون من عدد غرفة وخمزن وحمام 
�ربعمائة وخم�شون  للعقار )450000( درهم  �لتقديرية  �لعلني و�لقيمة  باملز�د  وحوطه 
�لف درهم و�لعائدة ملكيتها للمحكوم عليه : علي �شيف علي عبد�ل�شمد �لكيتوب وذلك 
�ل�شاعة  بتاريخ 2017/7/18 يف متام  ��ش بي �شي وذل��ك  �ت�ش  : بنك  �ملحكوم له  ل�شالح 

�لثانية ع�شر ظهر� ، علما بان قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
�أثناء  �لتنفيذ  د�ئ��رة  مر�جعة  �الط��اع  �و  �الع��رت����ش  �و  باال�شرت�ك  يرغب  من  فعلى 

�لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة 
     رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

يف الق�صية التنفيذية رقم 2013/797 راأ�س اخليمة 
وثيقة  �لعقار  بيع  �لتنفيذ عن  د�ئ��رة   - �البتد�ئية  �خليمة  ر�أ���ش  تعلن حممكة 
رقم 139/1966 �لكائن مبنطقة �ملعريي�ش و�لقيمة �لتقديرية للعقار )200000 
�شريف  مبارك  للمرحوم/��شماعيل  ملكيتها  و�لعائدة  درهم  �لف  مئتان  درهم( 
باملز�د �لعلني  بتاريخ 2017/7/18 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� ، علما بان 

قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
�لتنفيذ  د�ئرة  �و �الطاع مر�جعة  �و �العرت��ش  فعلى من يرغب باال�شرت�ك 

�أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة 
     رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

يف الق�صية التنفيذية رقم 2016/568 راأ�س اخليمة 
تعلن حممكة ر�أ�ش �خليمة �البتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع جميع �الماك �مل�شجلة با�شم مورث 
GG مب�شاحة 55 مرت  �خل�شوم باملز�د �لعلني وهي كالتايل: 1- �شقة ��شتديو )�حلمر�ء( رقم 010 
مربع بقيمة تقديرية )280000 درهم( 2- �شقة �شتديو )�حلمر�ء( رقم H-G305 مب�شاحة 55 
مرت مربع بقيمة تقديريه )280000 درهم( 3- �شقة �شتديو )�حلمر�ء( رقم 902 رويال بريز 2 
  GG-403  مب�شاحة 41.91 مرت مربع بقيمة تقديرية )300000 درهم( 4- �شقة )�حلمر�ء( رقم
مب�شاحة 107 مرت مربع بقيمة تقديرية )490000 درهم( باملز�د �لعلني يف ر��ش �خليمة منطقة 
�ملمثلة يف  رئي�شي  ز�ده  ه��ادي  ملكيتها لرتكة مرت�شى حممد ح�شن  و�لعائدة  �حلمر�ء  �جلزيرة 
جميع ورثة �ملدعيات و�ملدعى عليها بتاريخ 2017/7/18 وذلك يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� 
% تدفع نقد�.  فعلى من يرغب باال�شرت�ك �و �العرت��ش �و �الطاع  ، علما بان قيمة �لتاأمني 20 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة 
     رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

   يف  الدعوى 2017/1241  جتاري جزئي   
�شد �ملدعي عليها : بريليانت بايزيك�ش )مينا( م.د.م.���ش �ملقامة من : �يه �ي ��ش 
بر�ند الب منطقة حرة  مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي �البتد�ئية 
ندبنا خبري�  م�شرفيا يف  �ن��ه مت  ، وحيث  : 2017/1241 جت��اري جزئي  رق��م  حتت 
�لدعوى �ملذكورة �عاه فاننا وعما باحكام قانون �الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�ش 
�عمال �خلربة �مام �ملحاكم ، ندعوكم حل�شور �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا 
�دن��اه وذلك يوم �الأح��د �ملو�فق  و�ل��ذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح 
2017/07/16 يف متام �ل�شاعة 30 :11 �شباحا ، ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت 
�ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع دبي - مركز حمر عني ، مدخل 

رقم 8 ، �لطابق �لر�بع هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
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العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4477  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ �لب�شائع �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /كاجل �شونا موال  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18780 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
  MB171200767AE/2017:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
مبكتب  �ش   08.30 �ل�شاعة   2017/7/19 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5960  عمايل جزئي

جمهول  �����ش.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �شليم  �شاهد  1-حم��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  ق��د  �شتار ح��اف��ظ عبد�ل�شتار   ب��ال  �مل��دع��ي /حم��م��د  �ن  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
 26.818.4( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
و�مل�������ش���اري���ف رقم  و�ل����ر�����ش����وم  دره�������م(  ع������ودة مب��ب��ل��غ )2000  وت����ذك����رة  دره�������م( 
�ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172087618AE:ل�شكوى�
2017/7/31 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3339  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ك��ر�م لاعمال �لفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد تنوير حممد نو�ز  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)20740  عمالية  مب�شتحقات 
جل�شة  لها  وح��ددت    mb166619728ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/8/2 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 
فاأن  �الأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4118  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شو�بي للخدمات �لفنية و�لتنظيف �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �القامة مبا �ن �ملدعي /��شد علي �د�ل �شري  قد 
 700( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)17343  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
لها  وح��ددت    mb170081176ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/7/19 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العان.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6371  عمايل جزئي
�ن  �القامة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  للتك�شية  1-كودبوند   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ع��ب��د�ل��ق��ادر   جعفر  /�ب���و  �مل��دع��ي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7017( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb174726282  وحددت لها جل�شة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2017/7/19 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4536  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شعود خان للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /ر�يت خان دين حممد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16338( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB172489393AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �ش   08.30 �ل�شاعة   2017/7/19 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5090  عمايل جزئي

�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �مل��ب��اين جم��ه��ول حم��ل  لتنظيف  1-�ل�شنافر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي /حممد حمي �لدين مكا�ش �لرحمن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)18810 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB173186638AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:مل��و�ف��ق:2017/7/27 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة� جل�شة يوم �خلمي�ش 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4062  عمايل جزئي

جمهول  �����ش.ذ.م.م  �لفنية  و�خل��دم��ات  للتنظيف  1-رون��ال��دو   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�مييليتا �وربيني �شاباجنان  قد �أقام عليك �لدعوى 
عوده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)16866  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
  mb173474193ae:ل�شكوى� و�مل�شاريف رقم  و�لر�شوم  مببلغ )2000 درهم( 
8.30 �ش مبكتب  �ل�شاعة  �مل���و�ف���ق:2017/7/18  �لثاثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/562  مدين  جزئي 
�ك�شلن�ش  )مكتب  ����ش.ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لتاأجري  زد  تي  �ل  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
لتاأجري �ل�شيار�ت �شابقا( جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�لبحريه  ل�شالح/�شركة  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/5/21 بتاريخ  �ملنعقدة 
مبلغ مقد�ره  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  دبي(  )فرع  للتامني  �لوطنيه 
�ملبلغ �ملق�شي به بو�قع 9% من تاريخ �شريورة هذ�  )�ح��دى ع�شر �لف( وفائدة على 
�حلكم نهائيا وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شروفات ومبلغ مائتي درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1634 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �لعبو�شي للتجارة �لعامة ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لل�شرت �يند��شرتي�ش ذ.م.م وميثله:يو�شف 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  حممد ح�شن حممد �لبحر قد 
�عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )195672( درهم �ىل طالب 
�الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2144  عمايل  جزئي 

�القامة  حم��ل  جمهول  �الع��م��ال  رج��ال  خل��دم��ات  �لقي�شر  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2017/5/9 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
باأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  �هلل  �لز�كي عثمان عو�ش  ل�شالح/ب�شمه  �عاه  �ملذكورة 
مقابلها  �و  عينا  ملوطنها  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )37.378( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي 
باملنا�شب  و�لزمتها  �خر  لدى �شاحب عمل  بالعمل  �لتحقت  قد  تكن  ما مل  نقد� 
من �مل�شروفات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �الع��ان  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3  بيع عقار مرهون   

مو�شوع �لق�شية:��شد�ر �لقر�ر بايقاع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم:101 بالطابق رقم:1 
رقم:272  �الر���ش  قطعة  على  مربع  مرت  م�شاحته:114.92  و�لبالغ   A كورت�ش  �شكاى  مببنى 

مبنطقة و�دي �ل�شفا 5 نظري مبلغ )499234.53( درهم.
طالب �الإعان:طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لوطني

�ملطلوب �عانه:�ملنفذ �شده:1-جاوتام كا�شرو - �ال�شم بعقد �لرهن:جودم كا�شرو
جمهول حمل �القامة

 - �شكنية  �شقة  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم  �الع���ان:  مو�شوع 
�ملنطقة:و�دي �ل�شفا 5 - رقم �الر�ش:272 - رقم �ملبنى:1 - ��شم �ملبنى:�شكاي كورت�ش A - رقم 
�لعقار:101 - رقم �لطابق:1 - �مل�شاحة:114.92 مرت مربع ، وفاء للمبلغ �ملطالب به )484.000( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3145  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�بو �شفيان �حل�شني للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /منتظر مهدي �شيد �لطاف ح�شني �شاه  قد �أقام عليك �لدعوى 
عوده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)39151  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
  MB170993465AE:مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي����وم �الرب����ع����اء �مل��������و�ف��������ق:2017/8/2 �ل�����ش��اع��ة 8.30 �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر
                يف  الدعوى 2017/181  نزاع تعيني خربة جتاري

�ىل �ملتنازع �شده / 1-�شركة �شير �شيب الينز �نرتنا�شيونال 2- روهان �نتوين �شيتي 
- ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة �شير �شيب الينز �نرتنا�شيونال 3- نيل�ش 
كليتيت  �شركة  ���ش.ذ.م.م 5-  �ي�شت  �شيبينج ميدل  تر�نز  �شكان  ذ.م.م 4-  �ند كيلريون 
�ند �شينجلتون �شارتنج �ش.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملتنازع / �شركة بل�ش 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �مل��ا   عبد�هلل  �شريف  حممد  وميثله:حبيب  �آي  �آ���ش  مارين 
ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�ش مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/8/1   �ل�شاعة 8.30 �ش 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�  �مل�شلح   مبكتب 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

الت�صويات    الودية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2146  جتاري جزئي

علي   -2 �����ش.ذ.م.م  �ل�شيار�ت  زينة  لتجارة  �الزرق  �ل�شدف  �شركة   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ع��ب��د�خل��ال��ق �وج���ي - �شامن جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/م�����ش��رف �الم���ار�ت 
�ال�شامي �ش.م.ع وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شامي قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�  وذل��ك   %9 بو�قع  �لتاأخريية  و�لغر�مة  دره��م(    321.735.00(
وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء 
�ملو�فق  2017/7/26  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1250  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لهدهد العمال �الملنيوم موؤ�ش�شة فرديه وميثلها مالكها عادل �شعيد 
ب�شمان  �شامن   - علي  �ل  عبد�هلل  �شعيد حممد  �ل�شيد/عادل   -2 علي  �ل  عبد�هلل  حممد 
�شخ�شي جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/م�����ش��رف �الم����ار�ت �ال���ش��ام��ي �ش.م.ع 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�شامي  ر����ش��د  جابر  حممد  ر����ش��د  وميثله:جابر 
درهم(    40415.140( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. 
 Ch بالقاعة  ���ش   9.30 �ل�شاعة    2017/7/31 �مل��و�ف��ق   �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
E.21.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3961  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شتار ورل��د ت��ورز ����ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد قا�شم حممد مابال  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )800  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)31706  مب�شتحقات عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB173579106AE/2017:ل�شكوى� رق��م 
فاأنت  بالقاعة:ch1.A.2 لذ�  �ل�شاعة 8.30 �ش  �مل��و�ف��ق:2017/7/24  �الثنني 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3791  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�ر �ل�شو�مخ ملقاوالت �لبناء ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي /�حمد نبيل عو�ش طه ح�شني  قد 
 1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)78077  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:AE171517078MB  وحددت لها 
جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق:2017/7/24 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3162  عمايل جزئي

�ن  ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-�لقو�ش للمقاوالت 
�ملدعي /حممد �شم�ش �لهدى حممد ح�شني  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15827 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb170852549ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ل�شاعة 08.30 �ش  �ملو�فق 2017/7/19  �الربعاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5667  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كي�شرتيل للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /قابل خان طالب خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13257( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB172958833AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/17 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5354  عمايل جزئي
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �لعقاري جمهول حم��ل  للتطوير  / 1-ب���روج  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملدعي /كرمي �بر�هيم عثمان ع�شامي�ش  قد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)15167 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    mb173988708ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
�لقا�شي  8.30 �ش مبكتب  �ل�شاعة  �مل���و�ف���ق:2017/7/23  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5664  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�الختيار �لذهبي للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �مل��دع��ي /ري��ا���ش غ��ل خ��ان  ق��د  مب��ا �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8600( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB174331477AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/24 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4456  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�نزو ��شتوديو �ش.ذ.م.م )فرع( جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /لطيفة كردودي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)15750  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB173332982AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�����ش��اري��ف 
فاأنت مكلف  لذ�  �لقا�شي  �ل�شاعة 8.30 �ش مبكتب  �مل��و�ف��ق:2017/7/19  �الربعاء 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، مع تق�شري مدة �العان .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4143  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ش.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لنا�ش  1-�خ��ت��ي��ار   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لغفار رحيم بخ�ش  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)12.390.3 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/7/19 
�أو من ميثلك  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 
بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، مع 

تق�شري مدة �العان و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العان .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

تنظيم قطاع الت�سالت تفعل امل�ساركة 
الإلكرتونية على بوابة " �سارك .اإمارات "

•• دبي-وام:

�أطلقت �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �الت�شاالت خطة �شاملة لتفعيل بو�بة 
�حلكومية  �جلهات  مع  بالتعاون  �إمار�ت"  "�شارك.  �الإلكرتونية  �مل�شاركة 
�الحتادية وذلك �شمن جهودها لارتقاء باحل�شور �الإلكرتوين للحكومة 
�الحتادية وجهود حكومة �الإمار�ت �لذكية لارتقاء باحل�شور �الإلكرتوين 

للحكومة �الحتادية.
تت�شمن �لبو�بة حاليا ع�شر�ت �مل�شور�ت �الإلكرتونية �لتي �أطلقتها �جلهات 
�حل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ت��و����ش��ل م��ع ج��م��ه��ور �مل��ت��ع��ام��ل��ني ب��ه��دف ت��ط��وي��ر �خلدمات 
�لعليا  لاأهد�ف  حتقيقا  �ملتعاملني  �شعادة  على  ينعك�ش  ومبا  و�ل�شيا�شات 

للحكومة.
ي���اأت���ي ه���ذ� �جل��ه��د ���ش��م��ن �أع���م���ال �ل��ف��ري��ق �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش��ر �خلدمات 
�الإم���ار�ت  ل��روؤي��ة  �لوطنية  �الأج��ن��دة  م��وؤ���ش��ر�ت  �أح��د  �الإلكرتونية/�لذكية 

.2021
توفري  ت�شمل  رئي�شة  مكونات  ث��اث��ة  على  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �مل�شاركة  وت��ق��وم 
و�تخاذ  �مل�شور�ت و�القرت�حات �جلماهريية  و�إطاق  �إلكرتونية  �ملعلومات 

�لقر�ر�ت بناء على نتائج تلك �مل�شور�ت.
عام  مدير  �مل�شمار  �شلطان  ماجد  �ملهند�ش  �شعادة  ق��ال  �الأم��ر  ه��ذ�  وح��ول 
�إذ  �الإم���ار�ت  دول��ة  على  جديد�  لي�ش  �مل�شاركة  مو�شوع  �إن  باالإنابة  �لهيئة 
طاملا كانت �أبو�ب �مل�شوؤولني مفتوحة مثلما هي �آذ�نهم وقلوبهم لاإ�شغاء 
لهو�ج�ش �أبناء �ملجتمع و�لعمل على حل م�شكاتهم.. ويف ع�شر �الإنرتنت 
كانت قيادة دولة �الإمار�ت �شباقة يف �النفتاح على �لنا�ش من خال قنو�ت 
و�ال�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  حت�شني  يف  الإ�شر�كهم  �الجتماعي  �لتو��شل 

و�خلدمات.
�آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة  كان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي �أول من وجه بذلك على م�شتوى �ملنطقة 
�حلكومة  ��شرت�تيجيات  يف  �جلمهور  �آر�ء  بطلب  �شموه  قيام  خ��ال  م��ن 
وت�شجيعهم على تقدمي �الأفكار �لتطويرية يف �لتعليم و�ل�شحة وغري ذلك 

من �ملجاالت.
�مل�شور�ت  ع�شر�ت  �حلالية  �ملرحلة  يف  �الإلكرتونية  �مل�شاركة  بو�بة  تت�شمن 
بع�شها مفتوح حاليا مل�شاركة �جلمهور وبع�شها مدرج يف مو�عيد م�شتقبلية 
علما باأن �مل�شورة �لتي تنتهي مدتها تتحول �إىل �أر�شيف �مل�شور�ت �ل�شابقة 
و�ال�شتبيان  �ملعلومات  �ل�شابقة  �ل��ث��اث  �مل��ر�ح��ل  م��ن  م�شورة  ك��ل  وتتاألف 

و�لقر�ر �ملتوقع �أو �ل�شادر بناء على نتائج �ال�شتبيان .
�جلهات  مع  �لتن�شيق  مهمة  بالهيئة  �الإلكرتونية  �مل�شاركة  فريق  ويتوىل 
�حل��ك��وم��ي��ة �الحت���ادي���ة ل�����ش��م��ان ن�����ش��ر �مل�������ش���ور�ت ع��ل��ى �ل��ب��و�ب��ة وتطوير 

�ال�شتبيانات و�شوال �إىل ن�شر �لقر�ر�ت �ل�شادرة وفقا لتلك �ال�شتبيانات.
عدة  قنو�ت  �الإلكرتونية  �مل�شاركة  بو�بة  تت�شمن  �مل�شور�ت  �إىل  وباالإ�شافة 
للتو��شل مع �جلمهور مثل �ملدونة �حلكومية ومنتدى �لنقا�ش �الإلكرتوين 
ومدخل  �الجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  على  �حلكومة  حل�شابات  ورو�ب���ط 
�إىل جانب ركن ال�شتطاعات �لر�أي �حلكومية  لتقدمي �الأفكار �الإبد�عية 

ور�بط لبو�بة �القرت�حات و�ملاحظات.
تقدمي  منها  حم���اور  ع���دة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة  تفعيل  خ��ط��ة  ت�شمل  و 
�لناجحة فيما بني  �لعمل و�لق�ش�ش  �ال�شت�شار�ت وتبادل �خلرب�ت وور�ش 
�جلهات �حلكومية عاوة على �جتماعات دورية لتطوير �لعمل يف �لبو�بة 

وتر�شيخ ثقافة �مل�شاركة �الإلكرتونية بني �جلهات �حلكومية.

العقار يرفع مكا�سب اأ�سواق املال 
الإماراتية اإىل 4.3 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد �شوق دبي �ملايل ن�شاطا قويا خال �ل�شاعة �الأخرية يف جل�شة تعامات 
�م�ش وذلك بعد دخول �شيولة ذكية ��شتهدفت �لعديد من �الأ�شهم �لقيادية 
�لتي �أظهرت �إ�شار�ت �إيجابية على مو��شلة حت�شنها �ل�شعري خال �الأيام 

�لقادمة وفقا ملعطيات �لتحليل �لفني.
�قفال  قبل  �الأخ�شر  �إىل  �ملوؤ�شر  حتول  �ملالية  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �شوق  ويف 

�جلل�شة بدعم من �شهم �ت�شاالت �ملرتفع �ىل م�شتوى 17.75 درهم.
�ل�شركات  �ل�شوقية الأ�شهم  �لقيمة  �لتعامات عن تعزيز  و�أ�شفرت ح�شيلة 
3.8 مليار درهم �شجلت  4.3 مليار درهم تقريبا منها  �ملتد�ولة مبقد�ر 

ل�شالح �شوق دبي �ملايل .
و قال و�شطاء يف �ل�شوق �إن �لتح�شن �مل�شجل يف �شيولة �لتعامات مقارنة 
مع �ليوم �ل�شابق ياأتي متو�فقا مع �لتوقعات بزيادة �شهية �لتد�ول مع بدء 
�ف�شاح �ل�شركات عن بياناتها �ملالية عن �لن�شف �الأول من �لعام �جلاري .. 
موؤكدين �أن �الأ�شبوع �ملقبل �شي�شهد �رتفاعا يف معدل �ل�شيولة بن�شب �أكرب.

وفيما قفزت مكا�شب �ملوؤ�شر �لعام ل�شوق دبي �ملايل بن�شبة %1.59 مغلقا 
عند م�شتوى 3494 نقطة فقد منا �ملوؤ�شر �لعام ل�شوق �أبوظبي لاأور�ق 
�ملالية بن�شبة %0.02 بالغا 4409 نقاط بح�شب �الإح�شاء�ت �لر�شمية 

�لتي �شدرت عقب �نتهاء �جلل�شة .
�لقطاع  موؤ�شر  �أن  �لتعامات  �ليومي حلركة  �لتحليل  ويت�شح من خال 
�لعقاري يف �شوق دبي �ملايل كان �لكا�شب �الأكرب بعدما �رتفع بن�شبة قاربت 
�ل�شلع  %1.7 وموؤ�شر قطاع  بن�شبة  �الإ�شتثمار  قطاع  موؤ�شر  تاه   3%

بن�شبة 1.4%.
7.86 درهم  �إىل  " قيادة م�شرية �لن�شاط مرتفعا  " �شهم �عمار  و و��شل 
وحلقت به بقية �أ�شهم �لقطاع �لعقاري وحقق " �شهم د�ماك " منو� بن�شبة 

�إىل 3.82 درهم وهو �الأعلى منذ عدة �أ�شهر . قافز�   10.72%
3.54 درهم و�رتفع �شهم �الإحتاد  " %3.5 بالغا  " �شهم �ر�بتك  وك�شب 
قيمتها  ت���د�والت جت��اوزت  و�شط  دره��م   0.955 �إىل   2% نحو  �لعقارية 
47 مليون درهم . و�رتفعت قيمة �ل�شفقات �ملربمة يف �ل�شوقني �إىل 572 
نفذت من  �شهم  357 مليون  �ملتد�ولة  �الأ�شهم  وو�شل عدد  دره��م  مليون 
خال 6117 �شفقة. و ��شتحوذ �للون �الأخ�شر على �مل�شاحة �الأكرب من 
�شا�شة �لعر�ش بعدما �أغلقت �أ�شهم 31 �شركة على �رتفاع من �جمايل �أ�شهم 
��شتقرت �أ�شعار �أ�شهم 5 �شركات  حني  يف  �ليوم  تد�ولها  جرى  �شركة   60

و�نخف�شت �أ�شعار �أ�شهم 24 �شركة .

خالل اجتماعات على هام�ض زيارة معر�ض "اينوبروم" ال�سناعي

الإمارات تبحث اأفاق التعاون امل�ستقبلي مع رو�سيا ثنائيا واإقليميا
املن�سوري: العالقات االقت�سادية االإماراتية الرو�سية ت�سهد تطورا متناميا

الوزير الرو�سي: االإمارات ورو�سيا تتمتعان بعالقات متميزة ونحر�ض على تطويرها اإىل م�ستويات اأكرث تقدما
•• يكاترينبورغ-الفجر:

�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�ش  معايل  بحث 
وزير �القت�شاد �آفاق �لتعاون �القت�شادي و�ل�شناعي 
�إطار  يف  �الحت��ادي��ة  رو�شيا  جمهورية  مع  �مل�شتقبلي 
على  و�أي�شا  �الإم���ار�ت  دول��ة  مع  �لثنائية  �لعاقات 

م�شتوى دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي و�ملنطقة. 
ج��اء ذل��ك خ��ال �الج��ت��م��اع��ات �ل��ت��ي عقدها معايل 
ب��احل��ك��وم��ة �لرو�شية  �مل�����ش��وؤول��ني  �ل���وزي���ر م��ع ك��ب��ار 
ت��ر�أ���ش��ه وف��د �قت�شادي وجت���اري م��ن �لدولة  خ��ال 
�إىل جمهورية رو�شيا �الحتادية، للم�شاركة  يف زيارة 
�لثامن  �ل�����دويل  �ل�����ش��ن��اع��ي  �مل��ع��ر���ش  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
 10 من  �لفرتة  خال  يعقد  و�ل��ذي  "�ينوبروم"، 
يكاترينبورغ  م��دي��ن��ة  يف  �جل����اري  ي��ول��ي��و   13 ح��ت��ى 

�لرو�شية.
�شم وفد �لدولة �شعادة عبد �هلل �آل �شالح وكيل وز�رة 
و�ل�شناعة،  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ل�����ش��وؤون  �القت�شاد 
�لوكيل  �ل�شام�شي  �لفن  �شلطان  �هلل  عبد  و���ش��ع��ادة 
�مل�شاعد لقطاع �ل�شناعة �إىل جانب نخبة من ممثلي 

جهات حكومية ومن �لقطاع �خلا�ش.
وناق�ش معايل �ملن�شوري مع معايل دين�ش مونروف 
وزير �ل�شناعة و�لتجارة بجمهورية رو�شيا �الحتادية، 
�لعاقات  �أو��شر  تعزيز  �شبل  ثنائي،  �جتماع  خال 

�القت�شادية و�لتجارية �مل�شرتكة بني �لبلدين. 
�لتعاون  مب�شتوى  �الجتماع  خال  �جلانبان  و�أ�شاد 
�القت�شادي و�لتجاري �لر�هن بني �لبلدين، معربني 
عن �أهمية مو��شلة تعزيز �أو��شر �لتعاون يف �ملجاالت 
بال�شناعات  �ملتعلقة  �مل�شرتك وخا�شة  ذ�ت �الهتمام 
�لتحويلية خا�شة �لبرتوكيماويات و�الأملنيوم و�لذي 
جانب  �إىل  و����ش��ع��ة،  خ���رب�ت  �جل��ان��ب��ان  فيها  ميتلك 
�ل�شناعات �لتكنولوجية �ملتقدمة، وجماالت �البتكار 
و�ال�شتثمار  �ملتجددة،  و�لطاقة  �لعلمية  و�لبحوث 

�لزر�عي و�ل�شناعات �لغذ�ئية.
ك��م��ا ب��ح��ث �جل��ان��ب��ان ���ش��ب��ل �ال���ش��ت��ف��ادة م���ن �ملوقع 
�جلغر�يف �ملتميز لدولة �الإمار�ت يف تعزيز �ل�شادر�ت 
�لزر�عية  �ل�����ش��ادر�ت  خا�شة  �ملنطقة  �إىل  �لرو�شية 
�لتحتية  �لبنية  تطور  ظل  يف  �لغذ�ئية،  و�ملحا�شيل 
و�خلدمات �للوج�شتية من نقل و�شحن وتخزين يف 

دولة �الإمار�ت.
�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�ش  معايل  و�أك��د 
�القت�شادية  �لعاقات  �أهمية  على  �القت�شاد،  وزي��ر 
�ل�شديقني،  �ل��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع  �ل���ت���ي  و�ل���ت���ج���اري���ة 
�أن �لتطور �لر�هن يف موؤ�شر�ت �لتجارة  �إىل  م�شري� 
�أليات  تطوير  يف  �ملتبادلة  �لرغبة  يعك�ش  �خلارجية 
�ل��ق��ط��اع��ات �حليوية،  ك��اف��ة  �مل�����ش��رتك يف  �ل��ت��ع��اون 
م��دع��وم��ا ب��ال��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ود �مل��ت��ب��ادل��ة لتعزيز 
وتوقيع  �ال�شتثمار،  وت�شجيع وحماية  �لنقل �جلوي 
حيوية  جم��االت  يف  �لتعاون  �أط��ر  لتنمية  �تفاقيات 
و�لبنى  �لتحويلية  و�ل�شناعات  ك��ال��زر�ع��ة  ع��دي��دة، 

�لتحتية و�لتكنولوجيا و�لف�شاء و�لطاقة �لنووية.
و�أفاد باأن حجم �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي بني 
�شجل  �إذ  مرتفعة،  م�شتويات  بلغ  ورو�شيا،  �الإم���ار�ت 
�أمريكي،  2.1 مليار دوالر  2016 نحو  خال عام 
وهي �أرقام مر�شحة للزيادة و�لنمو ب�شورة كبرية يف 

ظل �الإمكانات و�لفر�ش �لو�عدة للبلدين.
�إىل ذلك، ��شتقبلت �الإمار�ت خال �لعامني �ملا�شيني 
�أكرث من 600 �ألف ز�ئر رو�شي، وبلغ عدد �لرحات 
�أ�شبوعية  رحلة   56 �لبلدين  بني  �ملبا�شرة  �جلوية 

ت�شرّيها �لناقات �لوطنية �الإمار�تية.
�الأولوية على  ذ�ت  �لقطاعات  �ملن�شوري  و��شتعر�ش 

�الأجندة �القت�شادية للدولة خال �ملرحلة �ملقبلة يف 
�لتي حددتها �ال�شرت�تيجية  �ل�شبعة قطاعات  �شوء 
�لوطنية لابتكار وهي �لطاقة و�لنقل و�لتكنولوجيا 
و�لتعليم و�ل�شحة و�ملياه و�لف�شاء، و�أكد �أن �الإمار�ت 
�ل��ت��ج��رب��ة �لر�ئدة  ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى �ال���ش��ت��ف��ادة م���ن 
�لعلمي  و�لبحث  �ل�شناعي  �ملجال  يف  لرو�شيا  عاملياً 
و�لتطوير، و�أي�شا يف جماالت وتقنيات �جليل �لر�بع 
�ل��ث��ورة �ل�شناعية و�ل��ت��ي تعمل دول��ة �الإم���ار�ت  م��ن 
�ملجال  ه��ذ�  ق��در�ت��ه��ا يف  لبناء  وف��ق خطط حم���ددة 

�حليوي.
و�أ�شاد معاليه باملعر�ش �ل�شناعي �لدويل "�ينوبروم" 
على  للتعرف  متميزة  دول��ي��ة  من�شة  ميثل  و�ل���ذي 
�أحدث �لتقنيات �ل�شناعية يف عدد من �لتخ�ش�شات 
�لرو�شية  �لتكنولوجيا  ع��ل��ى  و�الط����اع  �حل��ي��وي��ة، 
�لتحويلية،  �لنقل و�ل�شناعات  �ملتقدمة يف �شناعات 
�لفعاليات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�����ش��ري� 
و�ملعار�ش �القت�شادية �ملتخ�ش�شة فيما بني �لبلدين 
ملا لها من �أثر مبا�شر يف ��شتك�شاف �لفر�ش و�إمكانات 

�لتعاون فيما بني �جلانبني.
�إىل رج���ال �الأعمال  �ل��دع��وة  �ل��وزي��ر  وق���دم م��ع��ايل 
بال�شوق  تو�جدهم  يف  للتو�شع  �لرو�ش  و�مل�شتثمرين 
�ال�شتثمارية  �ل��ف��ر���ش  م��ن  و�ال���ش��ت��ف��ادة  �الإم���ار�ت���ي 
فر�ش  م��ن  �الإم�����ار�ت  تطرحه  عما  ف�شا  �مل��ت��اح��ة، 
�إقليميا  للتو�شع  ب��ه��ا،  �مل��ت��و�ج��دة  لل�شركات  و�ع���دة 
و�لو�شول �إىل خمتلف �الأ�شو�ق �لو�عدة يف �ملنطقة.

وم���ن ج��ان��ب��ه، �أك����د م��ع��ايل دي��ن�����ش م���ون���روف وزير 
�لعاقات  متيز  على  �ل��رو���ش��ي  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شناعة 
م�شري�  ورو�شيا،  �الإم���ار�ت  جتمع  �لتي  �القت�شادية 
�إىل حر�ش باده على �لعمل �مل�شرتك لتطوير �أفاق 

�لتعاون و�لو�شول به �إىل م�شتويات �أكرث تقدما.
�لتعاون  جم�����االت  م���ن  �ل���ع���دي���د  ه���ن���اك  �أن  وت���اب���ع 
وتعزيز  �شر�كات  الإق��ام��ة  و�ع��دة  فر�ش  تطرح  �لتي 
�إىل  م�شري�  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني  �ملتبادلة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
ت��ع��زي��ز م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���رو����ش���ي  ح���ر����ش �جل���ان���ب 
�الإمار�ت  دول��ة  �إىل  و�ل�شناعية  �لزر�عية  �شادر�ته 

و�ملنطقة ب�شكل عام.
و�أك��د على �لرغبة يف تبادل �خل��رب�ت و�مل��ع��ارف مع 
�جلانب �الإمار�تي يف جماالت �لتكنولوجيا �ل�شناعية 
مبا  و�لتطوير،  �لعلمي  و�لبحث  و�البتكار  �ملتقدمة 

يخدم �مل�شالح �القت�شادية للبلدين.
كما دعا �لوزير �لرو�شي دولة �الإم��ار�ت لدعم ملف 
رو�شيا يف ��شت�شافة �ك�شبو 2025، و�أي�شا �أكد على 
جمتمع  ب��ني  �ل��رو�ب��ط  تعزيز  على  �لعمل  ���ش��رورة 
�لفر�ش  �أب��رز  �الأعمال من �جلانبني لاطاع على 

�ال�شتثمارية �ملتاحة.

التعاون  افاق  لتعزيز  خليجي-رو�سي  اجتماع 
امل�ستقبلي

�شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�ش  معايل  عقد  ذل��ك،  و�إىل 
ر��شد  بن  ز�ي��د  ومعايل  �القت�شاد،  وزي��ر  �ملن�شوري 
�لزياين وزير �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة مبملكة 
�لبحرين، ومعايل �لدكتور عبد  �للطيف بن ر��شد 
�ل��ت��ع��اون �خلليجي،  ملجل�ش  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �ل��زي��اين 
و���ش��ع��ادة ع��ب��د�ل��ك��رمي ت��ق��ي ع��ب��د�ل��ك��رمي م��دي��ر عام 
�لهيئة �لعامة لل�شناعة بدولة �لكويت، �جتماعا مع 
فعاليات  يف  �مل�شاركة  هام�ش  على  �لرو�شي  �جلانب 
�لرو�شي  �جلانب  و�شم  �ل��دويل،  �ل�شناعي  �ملعر�ش 
�لرو�شية  و�لتجارة  �ل�شناعة  بوز�رة  �مل�شوؤولني  كبار 
برئا�شة �شعادة �شريجي ت�شيب وكيل وز�رة �ل�شناعة 
يف  �القت�شادية  �لقطاعات  ع��ن  وممثلني  و�ل��ت��ج��ارة 

جمهورية رو�شيا.
�مل�شرتك  �خل��ل��ي��ج��ي-�ل��رو���ش��ي  �الج��ت��م��اع  وت���ن���اول 
جم����االت �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ش��ادي و�ل���ت���ج���اري و�شبل 
�إقامة  لدى �جلانبني يف  �ملتاحة  �الإمكانات  ��شتثمار 
م�شروعات �شناعية وتنموية حتقق �ملنفعة �ملتبادلة 

وتعزز من �ل�شر�كات �القت�شادية �لقائمة. 
وناق�ش �جلانبان �لفر�ش �ال�شتثمارية �ملتاحة يف عدد 
من �ملجاالت �ل�شناعية �حليوية ومن �أبرزها �شناعة 
�لتعاون  جمل�ش  دول  فيها  حققت  و�لتي  �الأمل��ن��ي��وم، 
و�لدويل.  �الإقليمي  �ل�شعيدين  على  كبري�  �شوطا 
ب�شاأن  �لرو�شي  �ملقرتح  �إىل  �الجتماع  تطرق  و�أي�شا 
�الأملنيوم  ���ش��ن��اع��ة  لتنظيم  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة  �إن�����ش��اء 
��شتعد�دها  �ل��ب��ح��ري��ن  �إب�����د�ء مم��ل��ك��ة  م��ع  �ل��ع��امل��ي��ة، 

ال�شت�شافة �ملقر �لرئي�شي لتلك �ملنظمة.
�هتمامه  �الجتماع،  خ��ال  �لرو�شي،  �جلانب  و�أك��د 
وتو�شيع  �ملنطقة  �إىل  �ل�شناعية  ���ش��ادر�ت��ه  بتعزيز 
وتنويع قاعدة �لتبادل �لتجاري، م�شري� �إىل �أن رو�شيا 
ب�شدد �ن�شاء منطقة �شناعية حرة يف جمهورية م�شر 
�لعربية يف �إطار تعزيز هذ� �لتوجه، وقد �أعرب وزر�ء 
تقديرهم  عن  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �لتعاون  جمل�ش  دول 
يف  �لتنموية  �خل��ط��ط  تعزيز  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  للجهود 
من  �لتي  �جل��ه��ود  ملختلف  دعمهم  موؤكدين  م�شر، 

�شاأنها �إجناح �الأهد�ف �لتنموية يف �ملنطقة.
وخال �الجتماع، �أعرب معايل �ملهند�ش �شلطان بن 
�شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد، عن �شكره وتقديره 
�لدويل  �ملعر�ش  �لكرمية حل�شور هذ�  �لدعوة  على 
�أحد  ي�شكل  و�ل��ذي  �ل�شناعي،  �ملجال  يف  �ملتخ�ش�ش 
�القت�شادية  �الأج��ن��دة  على  �الأول��وي��ة  ذ�ت  �مل��ج��االت 

لدولة �الإمار�ت خال �ملرحلة �ملقبلة.
�لعاقات  ت�شهده  �ل��ذي  �لتطور  على  معاليه  و�أك��د 
بالرغبة  مدعوما  ورو�شيا،  �الإم���ار�ت  بني  �مل�شرتكة 
�ملتبادلة يف تعزيز وتنمية �أوجه �لتعاون �مل�شرتك يف 

خمتلف �ملجاالت �حليوية.
على  ترتكز  تنموية  روؤي��ة  �أن��ه يف ظل  معاليه  وتابع 
ب��ن��اء �ق��ت�����ش��اد ت��ن��اف�����ش��ي ع��امل��ي م��ب��ن��ي ع��ل��ى �ملعرفة 
و�الب��ت��ك��ار، ف��اإن دول��ة �الإم���ار�ت حتر�ش على تعزيز 
ف��ر���ش �ل��ت��ع��اون م��ع �جل��ان��ب �ل��رو���ش��ي يف جماالت 
خدمة  �شاأنه  من  ما  وك��ل  �لعلمي  و�لبحث  �البتكار 

روؤيتها �لتنموية �لطموحة. 
�أوجه  خمتلف  وتنمية  تطوير  �أهمية  على  �أك��د  كما 
�ملنفعة  ي��ح��ق��ق  �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي-�ل��رو���ش��ي مب���ا 
�ملنطقة،  يف  �لتنموية  �الأه�����د�ف  وي��خ��دم  �مل��ت��ب��ادل��ة 
يف  �مل�شرتك  �لتعاون  يف  �لبحث  �شرورة  �إىل  م�شري� 
جمال �الأمن �لغذ�ئي �لذي يحتاج �إىل �هتمام �أكرب 

يف �إطار تطوير �لتعاون بني �جلانبني.
تاأ�شي�ش  ملقرتح  �الإم����ار�ت  دع��م  ع��ن  معاليه  و�أع���رب 
مملكة  يف  �لعاملية  �الأملنيوم  �شناعة  لتنظيم  منظمة 
يف  �ل��ت��ع��اون  ت�شجيع  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�شري�  �لبحرين، 
به  يتمتع  مل��ا  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  �الأمل��ن��ي��وم  �شناعات 
�جل��ان��ب��ان �خل��ل��ي��ج��ي و�ل��رو���ش��ي م��ن ف��ر���ش كثرية 
�ل��رتك��ي��ز على  وو�ع����دة ميكن �ال���ش��ت��ف��ادة منها، م��ع 
ت��ع��زي��ز دور �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ش ورج����ال �الأع���م���ال مبا 

يخدم م�شار �لعاقات �القت�شادية �مل�شرتكة.
لتنظيم منتدى  �الإم��ار�ت  دول��ة  ��شتعد�د  �إىل  و�أ�شار 
يعقد يف دبي بني وزر�ء �ل�شناعة و�لتجارة و�لقطاع 
�مل�شرتك  �لتعاون  �شوؤون  خمتلف  لتد�ر�ش  �خلا�ش 
�القت�شادية.  �جل��و�ن��ب  كافة  يف  �لرو�شي  �خلليجي 
وهو �ملقرتح �لذي القى ترحيب من �جلانب �لرو�شي 
�لتن�شيق ب�شاأنه بني �حلكومة �لرو�شية  �أن يتم  على 

و�الأمانة �لعامة ملجل�ش �لتعاون و�لغرف �لتجارية.

�أن  �ملن�شوري  �أكد  �مل�شري،  �لرو�شي  �لتعاون  وحول 
دول��ة �الإم���ار�ت كانت من �أو�ئ���ل �ل��دول �لتي دعمت 
م�شر، موؤكد� �شرورة �لعمل على �إجناح كافة �جلهود 
�لتنموية يف م�شر، ومبا يعود باالأثر �الإيجابي على 

�ملنطقة.
ومن جانبه، رحب �جلانب �لرو�شي بالوفد �خلليجي، 
�ملعر�ش  يف  للم�شاركة  �ل��دع��وة  تلبية  ل��ه��م  ���ش��اك��ر� 
مبا  م�شيد�  "�ينوبروم"،  �لثامن  �ل��دويل  �ل�شناعي 
و�شلت �إليه �لعاقات �خلليجية �لرو�شية من تقدم 

وتطور خال �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية.
وقال �إن �حلو�ر �ال�شرت�تيجي بني رو�شيا �الحتادية 
وجمل�ش �لتعاون حو�ر ناجح بكل �ملقايي�ش وكان له 
�لتعاون  وتنمية  �ل��ع��اق��ات  تعزيز  يف  و����ش��ح  ت��اأث��ري 
�مل�����ش��رتك وب��خ��ا���ش��ة يف �مل��ج��ال �الق��ت�����ش��ادي وزي���ادة 
وخم�شمائة  مليارين  جتاوز  �لذي  �لتجاري  �لتبادل 

مليون دوالر �أمريكي.
وقال �إن رو�شيا تتطلع �إىل تو�شيع �لتعاون �القت�شادي 
مع دول جمل�ش �لتعاون، موؤكد� على �أن رو�شيا ت�شع 
�لتعاون مع دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي يف مقدمة 
ي�شهم  �أن  �ل�شيا�شي  �شاأن �حلو�ر  و�أن من  �أولوياتها، 
�جلانبني،  بني  �القت�شادي  �لتعاون  �آف��اق  تو�شيع  يف 
�لذي ت�شهم فيها  �الأملنيوم  خا�شة يف جمال �شناعة 

�لبحرين و�المار�ت بن�شيب و�فر.
و�أعرب عن تقدير رو�شيا لدعم دول �ملجل�ش للمقرتح 
�شناعة  لتنظيم  دول��ي��ة  منظمة  ب��اإن�����ش��اء  �ل��رو���ش��ي 
�الأملنيوم �لعاملية. كما ��شار �إىل �هتمام رو�شيا بتعزيز 
يف  �لتجاري  تبادلها  وتو�شيع  �ل�شناعية  �شادر�تها 
�ملنطقة، و�أنها ب�شدد �ن�شاء منطقة �شناعية حرة يف 
م�شر وميكن �أن تكون هذه �ملنطقة حمطة لت�شدير 
�الأفريقية  �ل���دول  �إىل  �ل��رو���ش��ي  �ل�شناعي  �الإن��ت��اج 

و�لدول �ملجاورة.
وقال �إن �جلانبني �خلليجي و�لرو�شي يف حاجة �إىل 
يف  �مل�شرتك  تعاونهما  ملو��شلة  طريق  خارطة  و�شع 
جماالت �ل�شناعة و�لتجارة و�ال�شتثمار، كما ينبغي 
�أن تكون هذه �خلارطة �شمن �أجندة جمل�ش �لتعاون 

�مل�شرتكة.
�أك��د معايل ز�ي��د بن ر��شد �لزياين حر�ش  وب��دوره، 
عاقات  وتطوير  تنمية  على  �لتعاون  جمل�ش  دول 
رو�شيا  جمهورية  مع  �مل�شرتك  و�لتعاون  �ل�شد�قة 
�لتي تربطها مع دول �ملجل�ش عاقات وثيقة، م�شري� 
�لبحرين  ت��رب��ط مم��ل��ك��ة  �ل��ت��ي  �ل��ع��اق��ات  ق���وة  �إىل 

وجمهورية رو�شيا على كافة �ل�شعد. 
�ل��ت��ع��اون الإن�����ش��اء منظمة  ت��اأي��ي��د دول جمل�ش  و�أك���د 
ترحيب مملكة  �الأملنيوم، معربا عن  ل�شناعة  دولية 
�لبحرين باختيارها لتكون مقر� للمنظمة. كما �أكد 
�أهمية ت�شجيع �لقطاع �خلا�ش لدى �جلانبني  على 
�الق��ت�����ش��ادي��ة، وو�شع  �مل��ج��االت  ك��اف��ة  للعمل معا يف 
�لقطاع  ن�����ش��اط  ت�شهل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��روري��ة  �ل��ق��و�ع��د 

�خلا�ش وت�شجيعه على �ال�شتثمار.
للتعاون  �ملجل�ش  دول  ت��ق��دي��ر  ع��ن  �ل��وزي��ر  و�أع����رب 
�لعربية،  م�����ش��ر  رو���ش��ي��ا وج��م��ه��وري��ة  ب���ني  �ل��ق��ائ��م 
مو�شحا �أن دول �ملجل�ش ترغب وتاأمل �أن ترى �ملزيد 

من �لتعاون �لرو�شي مع م�شر. 
�لتعاون  �لعام وملجل�ش  �الأم��ني  وم��ن جانبه، حت��دث 
�لتي  �ل��وط��ي��دة  و�ل��ع��اق��ات  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ع��ن 
يلعبه �حلو�ر  �لذي  �لدور  و�أهمية  جتمع �جلانبني، 
�لعاقات  �أو��شر  تعزيز  يف  �مل�شرتك  �ال�شرت�تيجي 
�مل�����ش��رتك��ة، و�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د �ل���دع���م و�اله���ت���م���ام من 
�أ�شحاب �جلالة قادة دول �ملجل�ش وفخامة �لرئي�ش 

�لرو�شي.

بنك دبي التجاري و»جمموعة اآر كيه اإم« يحتفالن بتوقيع اإتفاقية �سراكتهما يف اإدارة النقد واملدفوعات
•• دبي- د.حممود علياء

�ل���ت���ج���اري وجمموعة  دب����ي  ب��ن��ك  �ح��ت��ف��ل 
�إد�رة  �تفاقية  بتوقيع  م��وؤخ��ر�ً  �إم  كيه  �آر 
�مل���دف���وع���ات و�ل���ن���ق���د. وق����د ���ش��ه��د �حلفل 
دبي  لبنك  �لرئي�شي  �ملركز  يف  �أقيم  �ل��ذي 
�لتجاري ح�شور �لرئي�ش �لتنفيذي لبنك 
ليندر  ف��ان  بريند  �لدكتور  �لتجاري  دب��ي 
�إم  كيه  �آر  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�ش 
�الأ���ش��ت��اذ ع��ل��ي �ل�����ش��اي��غ، ب��ج��ان��ب ممثلني 
�ملوؤ�ش�شتني. جاءت  �لعليا لدى  من �الإد�رة 
لل�شر�كة  وتاأكيد�ً  تتويجاً  �التفاقية  ه��ذه 
�ل��ن��اج��ح��ة ب���ني �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ني ع��ل��ى م���د�ر 

ع�شرين عاماً.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ع��ل��ق ب��رين��د ف���ان ليندر 
�لرئي�ش �لتنفيذي لبنك دبي �لتجاري على 
هذه �خلطوة قائًا: �إننا �شعد�ء بالعاقة 
�أر كيه  �لطويلة و�لقوية �لتي جتمعنا مع 
فاإننا  �جل��دي��دة.  �التفاقية  خ��ال  م��ن  �إم 
�حتياجاتهم  لتلبية  مب�شاعدتهم  ن��ق��وم 
�ملتز�يدة يف جمال �إد�رة �لنقد ويف حت�شني 
من  �ل��ك��ث��ري  ه��ن��اك  �لت�شغيلية.  �لفعالية 
جماالت �لتعاون مع �ملجموعة وي�شعدنا �أن 

تو�شعهم وجناحهم  نكون ج��زء�ً من ق�شة 
يف �الأمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وم���ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ق ع��ل��ي �ل�����ش��اي��غ �لرئي�ش 
�لتنفيذي ملجموعة �آر كيه �إم على �الحتفالية 
وبنك  موؤ�ش�شتنا  بني  �ل�شر�كة  �إن  ق��ائ��ًا: 
و�لنقد  �ملدفوعات  �إد�رة  يف  �لتجاري  دب��ي 
ن�شجت  ر�����ش���خ���ة  ع���اق���ة  ل���ت���ت���وج  ج������اءت 
خ��ي��وط��ه��ا ع��ل��ى م����د�ر �أع������و�م ع���دي���دة من 
�شهدنا  لقد  �ملوؤ�ش�شتني.  بني  �جلاد  �لعمل 
يف  و�لفعالية  �لكفاءة  م��ن  ر�ق��ي��اً  م�شتوى 
معاماتنا �ملالية بعد جناح تنفيذ خدمات 
�إد�رة �لنقد لدى بنك دبي �لتجاري. وقد 
لدينا  �ملايل  �لفريق  تلك �خلدمات  مكنت 
من �أمتتة �لعمليات وتقدمي قنو�ت بديلة 
وقد  ه��ذ�  �أف�شل.  ب�شكل  عمائنا  خلدمة 
�حللول  على  �إم  كيه  �آر  جمموعة  تعاقدت 
�ملالية،  عملياتها  لتح�شني  �شعياً  �لرقمية 
وي�شمل ه��ذ� �حل��ل �ل��رق��م��ي �ل��ت��ح��ول من 
و�إجر�ء�ت  للمدفوعات  �ليدوية  �الأن�شطة 
�لتح�شيل �إىل عمليات �آلية �أكرث تب�شيطاً، 
�الأم���ر �ل���ذي م��ن ���ش��اأن��ه حت��وي��ل �لطريقة 
و�شتقوم  ك��ك��ل.  �ملجموعة  بها  تعمل  �ل��ت��ي 
�مل���ج���م���وع���ة ب��ت��ط��ب��ي��ق م��ن�����ش��ة ب���ن���ك دبي 

�الإلكرتونية  �مل�شرفية  لاأعمال  �لتجاري 
على  �لقائمة   )iBusiness( لل�شركات 
�أحدث �لتقنيات يف �إد�رة �الأر�شدة �ملدينة. 
�مل�شح  بتنفيذ حلول  �ملجموعة  �شتقوم  كما 
من  �مل��ق��دم��ة  بعد  ع��ن  لل�شيكات  �ل�شوئي 
�لتح�شيل  وخ���دم���ة  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  ب��ن��ك 

م�شتوى  لرفع  خ�شي�شاً  �مل�شممة  �لنقدي 
�لكفاءة يف عمليات �الأر�شدة �لد�ئنة.

ُي���ع���رف ب��ن��ك دب����ي �ل���ت���ج���اري ب��ك��ون��ه �أحد 
�لبنوك �لر�ئدة يف �لدولة يف جمال حلول 
�إد�رة �لنقد وهو د�ئماً يف �شد�رة �ملبادرين 
�ل�شوق.  �إىل  �مل�شرفية  �البتكار�ت  باإدخال 

وت��ت��وي��ج��اً جل��ه��وده ف��ق��د ح�شل ب��ن��ك دبي 
�لتجاري على جائزة "�أف�شل بنك يف �إد�رة 
�لنقد" يف دول��ة �الإم��ار�ت تقدير�ً حللوله 
�لنقد  �إد�رة  وعمليات  خدمات  يف  �ملبتكرة 
يف   Banker Middle East م��ن 

�شهر مار�ش 2017.
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املال والأعمال

اإك�سبو 2020 دبي يحدد طريق التعاقد مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة العاملة يف جمال الأطعمة وامل�سروبات

الحتاد للطريان تعزز رحالتها اإىل م�سر ونيجرييا

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة خدمة "�سيح ال�سرم" يف اإمارة الفجرية  

•• دبي-الفجر: 

�شهدت جل�شة بزن�ش كونيكت �لتي عقدها 
خطو�ت  �أوىل  بد�ية  دب��ي   2020 �إك�شبو 
�لعاملة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات 
م�شرية  يف  و�مل�شروبات  �الأطعمة  قطاع  يف 

�إك�شبو 2020 دبي. 
كونيكت"،  "بزن�ش  جل�شة  �أث��ن��اء  وُعر�شت 
و�لتي  و�مل�����ش��روب��ات،  لاأطعمة  �ملخ�ش�شة 
�شغرية  �شركة   100 من  �أك��رث  ح�شرتها 
وم���ت���و����ش���ط���ة، �خل�����ط�����و�ت و�الإج������������ر�ء�ت 
لتمكني  �ل����ازم����ة،  �ل��زم��ن��ي��ة  و�مل���و�ع���ي���د 
�ل�������ش���رك���ات �ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة من 
وت�شمنت  �ملتاحة.  �لفر�ش  من  �ال�شتفادة 
�جلل�شة ت�شجيع هذه �ل�شريحة �ملهمة من 
�لبو�بة  يف  �الآن  �لت�شجيل  �إىل  �ل�شركات 
�لتابعة  و�مل��ن��اق�����ش��ات  ل��ل��ع��ق��ود  �ل��رق��م��ي��ة 
�طاع  على  لتبقى  دب��ي،   2020 الإك�شبو 

تام على �لفر�ش �ملقبلة. 
وتت�شمن هذه �لفر�ش عو�ئد من مبيعات 
�الأط��ع��م��ة و�مل�����ش��روب��ات يف م��وق��ع �حلدث 
�لعاملي ت�شل يف جمملها �إىل نحو ملياري 
بدء�ً  �ل�شتة لا�شت�شافة  �الأ�شهر  درهم يف 
�إبريل   10 2020 حتى  �أكتوبر   20 من 
وعاوة على ذلك �شتكون هناك   .2021
مايني  ب��خ��م�����ش��ة  ي���ق���در  م���ا  �إىل  ح���اج���ة 
وجبة ل�شد �حتياجات قوة �لعمل �خلا�شة 
باإك�شبو 2020 دبي يف �أ�شهر �نعقاد �إك�شبو 

�ل�شتة. 
و�الإج���ر�ء�ت  �لزمني  �جل��دول  يلي  وفيما 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  ل��ت��ت��م��ك��ن  �ل���ازم���ة 
�ملناق�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  م��ن  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
و�مل�شروبات  �الأط���ع���م���ة  ب��ت��ق��دمي  �مل��ع��ن��ي��ة 

الإك�شبو 2020 دبي: 
للعقود  �لرقمية  �لبو�بة  يف  �لت�شجيل   •

و�ملناق�شات �الآن
�أعمال  ع���ن  خم��ت�����ش��رة  ن��ب��ذة  ت��ق��دمي   •

�لربع  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية  �ل�����ش��رك��ات 
�لثالث، 2017

لاأطعمة  �لرئي�شية  �ملناق�شات  ط��رح   •
و�مل�شروبات يف �ل�شوق �لربع �لثالث- �لربع 

�لر�بع، 2017
�شركات  م���ع  �مل�����ش��رتي��ن  "لقاء  ج��ل�����ش��ة   •
تقدمي �لطعام �لربع �الأول و�لربع �لثاين، 

 2018
• قيام �ل�شركات �ملختارة بتقدمي عرو�شها 

�لربع �الأول و�لربع �لثاين، 2018
�الأول  �لربع  �لعقود  • �ملفاو�شات وتر�شية 

2018 �لثاين  – �لربع 
�ل�شركات  مع  �ل�شر�كات  �أوج��ه  حتديد   •
�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة �ل����رب����ع �ل���ث���اين، 

2018
�ل���ر�ب���ع  �ل����رب����ع  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  • م���رح���ل���ة 

2019 �لر�بع  �لربع   2017-
�لربع  �الأول-  �لربع  �الختبار  مرحلة   •

�لثاين 2020

وقالت منال �لبيات، نائب رئي�ش �أول دمج 
دبي   2020 �إك�شبو  يف  �الأع��م��ال  وتطوير 
بزن�ش  جل�شة  "متثل  م��ق��رتح(  )�ق��ت��ب��ا���ش 
و�مل�شروبات  باالأطعمة  �خلا�شة  كونيكت 
�ل�شركات  مل�شرية  و�نطاقة  مهمة  بد�ية 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف قطاع 
�الأطعمة و�مل�شروبات نحو �إك�شبو 2020. 
ومتّكننا هذه �جلل�شات من تو�شيح �الأطر 
�ملتاحة  �لعديدة  �لفر�ش  �لزمنية وعر�ش 
ل��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة م��ن �ل�����ش��رك��ات، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�ال�شتماع �إىل �آر�ئهم و�أ�شئلتهم و�ال�شتفادة 

من �قرت�حاتهم �أثناء �إعد�د خططنا. 
�جلل�شات،  ه����ذه  م��ث��ل  "وعرب  و�أ����ش���اف���ت 
�ل�شركات  �إىل  ك����ب����رية  ق���ي���م���ة  ن�����ش��ي��ف 
نعمل  �إذ  و�أعمالها،  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
و�لتعارف،  �حل�����و�ر  ف��ر���ش  ت�شهيل  ع��ل��ى 
�ل�����ش��رك��ات مبن�شة ميكنهم  ه��ذه  وت��زوي��د 
�ل��ت��و����ش��ل، وه��و م��ا ي�شهم بتعزيز  ع��ربه��ا 
�إقامة  قبل  �ملنطقة  يف  �مل��ت��وف��رة  �ل��ف��ر���ش 

�إك�شبو وخاله وبعد �نتهاء فعالياته."
�أوق��ات �ل��ذروة، ��شتهاك  ومن �ملتوقع، يف 
�شاعة  ك��ل  وج��ب��ة  �أل���ف   85 �إىل  ي�شل  م��ا 
خال فعاليات �إك�شبو يف منطقة م�شاحتها 
�ألف مرت مربع خم�ش�شة ملنافذ بيع   30
�الأط��ع��م��ة و�مل�����ش��روب��ات؛ وم���ن ث��م �شيكون 
�إك�شبو 2020 دبي فر�شة كربى ل�شركات 
و�مل�����ش��روب��ات وم��ن��ا���ش��ب��ًة فريدًة  �الأط��ع��م��ة 
�الأطعمة  �أن����و�ع  م��ن  �ل��ع��دي��د  ال�شتعر��ش 
و�لتنوع �لثقايف و�لرث�ء �حل�شاري يف دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ملدير  �ملوؤ�ش�ش  �لب�شتكي،  من�شور  وق��ال 
فود  ب����ي  �إي�������ه  "�إم  ل�������ش���رك���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
ترك�ش"، و�أح��د م��زّودي عربات �لطعام يف 
�الإم��ار�ت: قّدمت لنا هذه �جلل�شة عر�شاً 
�مل�شرتيات  لعملية  كامًا  وفهماً  مف�شًا 
و�لتعاقد�ت لدى �إك�شبو 2020، وتعرفنا 
يتيحها  �ل��ت��ي  �لقّيمة  �لفر�ش  على  فيها 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  ل��ل�����ش��رك��ات  �إك�����ش��ب��و 

لتكون جزء�ً من م�شريته.
"نحن م��درك��ون �أن ه��ذه جمرد  و�أ���ش��اف: 
�لبد�ية، ومع تبقي �أكرث من ثاثة �أعو�م 
�إنه الأمر  2020 دبي،  �إك�شبو  على �فتتاح 
�إك�شبو  ت��ف��اع��ل  �الآن  م���ن  ن����رى  �أن  ر�ئ�����ع 
لل�شركات  ودع���وت���ه  �مل�����ش��ب��ق  وت��خ��ط��ي��ط��ه 
و�لتفاعل  للم�شاركة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

يف مر�حل مبكرة."
بدعم  دب��ي   2020 �إك�شبو  �ل��ت��ز�م  وميثل 
يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  قطاع 
�الإرث  ل��ب��ن��اء  خططه  م��ن  ج����زء�ً  �ملنطقة 
�الق��ت�����ش��ادي �ل����ذي ي��ن�����ش��ده، ح��ي��ث �أعلن 
�لعام �ملا�شي، عن تخ�شي�ش ن�شبة 20% 
�ملبا�شر وغري  �الإن��ف��اق  قيمة  �إج��م��ايل  من 
�ملبا�شر للحدث، لقطاع �ل�شركات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة.
���ش��ري��ك يف �شافانا  �مل���ن���دري،  �أح��م��د  وع��ل��ق 
�أفريقية  �أط��ع��م��ة  ت��ق��دمي  �شركة  باربكيو، 
مقرها م�شقط، عمان؛ حيث قال "يفي�ش 
�إك�شبو 2020 دبي بكم هائل من �لفر�ش 
لل�شركات  ي��ت��ي��ح  م��ع��ه  و�ل��ع��م��ل  �ل��ث��م��ي��ن��ة، 
هذه  من  �ال�شتفادة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�لفر�ش و��شتك�شاف �أ�شو�ق جديدة متكنها 

من �إبر�ز منتجاتها على من�شة عاملية". 
وت�شعى مبادرة بزن�ش كونيكت، �إىل تغيري 
�مل�شرتيات  لعملية  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �ل��ن��م��وذج 
�لتعاون.  يقوم على مبد�أ  �آخ��ر مبتكر  �إىل 
"بزن�ش  �شل�شلة  م���ن  ج��ل�����ش��ة  ك���ل  وت���رّك���ز 
جو�نب  من  حم��دد  جانب  على  كونيكت"، 
مفتوح  ح����و�ر  �إط�����ار  يف   ،2020 �إك�����ش��ب��و 
ملناق�شة خمتلف �الأفكار ووجهات �لنظر.  

حتى  كونيكت"  "بزن�ش  م��ب��ادرة  وجمعت 
�مل�����ش��وؤول��ني من  ك��ب��ار  م���ن  �ل��ع��دي��د  �الآن، 
ومناق�شة  ل��ب��ح��ث  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
�لت�شويق و�الت�شال،  جماالت حيوية مثل 
و�لت�شميم  �مل���ع���ل���وم���ات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

و�لعقار�ت و�شوؤون �ل�شاب. 

•• اأبوظبي-الفجر:

باإ�شافة رحات  �شتقوم �الحتاد للطري�ن 
م���رك���ز عملياتها  ب���ني  �ل���ع���ام  م�����د�ر  ع��ل��ى 
�أبوظبي و�لقاهرة والغو�ش  �لت�شغيلية يف 
يف ف��رتة الح��ق��ة م��ن �ل��ع��ام وذل���ك لتلبية 
دولة  عا�شمة  و�إىل  م��ن  �ملتنامي  �لطلب 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
خام�شة  يومية  رحلة  �إط��اق  يتم  و�شوف 
من  �عتبار�ً  �لقاهرة  م�شار  على  منتظمة 
1 �أكتوبر 2017، ما يرفع �لرحات �إىل 
�لعا�شمة �مل�شرية من 28 �إىل 35 رحلة 

�أ�شبوعية. 
كل  يف  �ملحليون  �ل�شيوف  يح�شل  و�شوف 
لل�شفر بني  �إ���ش��اف��ي��ة  خ��ي��ار�ت  ���ش��وق على 
�ل�شباح  منت�شف  رحلة  عرب  �لعا�شمتني 
�جلديدة �لتي �شتغادر من �أبوظبي ورحلة 

�لعودة من �لقاهرة وقت �لظهر. 
وخال �أ�شهر ذروة �ل�شفر �لقادمة، �شوف 
ت��ل��ب��ي �الحت�������اد ل���ل���ط���ري�ن �ل���ط���ل���ب عرب 
�لقاهرة قبل ت�شغيل  �إىل  �إ�شافية  رحات 
�لقاهرة  �إىل  �خلام�شة  �ليومية  �لرحلة 
ب�شورة د�ئمة يف �شهر �أكتوبر. كما �شتوفر 
�خل����دم����ات �جل����دي����دة رب����ط����اً م���ري���ح���اً يف 
�أبوظبي من و�إىل �ملدن �لرئي�شية يف جنوب 
و�شمال �أ�شيا مبا يف ذلك بكني وهونغ كونغ 

و�شنغهاي وجاكرتا وكو�المبور. 
�ل�شبت  رح��ل��ة  �أن  �إىل  �الإ�����ش����ارة  وجت����در 

�جلديدة �إىل الغو�ش، �لعا�شمة �لتجارية 
دي�شمرب   2 يف  ���ش��ت��ب��د�أ  �ل��ت��ي  ل��ن��ي��ج��ريي��ا، 
نهاية  يف  �ل�شفر  خيار�ت  �شتعزز   ،2017
�الأ����ش���ب���وع، م��ا ي��زي��د �ل���رح���ات ع��ل��ى هذ� 
�مل�شار من �أربع رحات �إىل خم�ش رحات 
�أ�شبوعية، ويوفر خيار�ت �شفر �أكرث ور�حة 

�أكرب للم�شافرين �ملحليني. 
من  �لباكر  �ل�شباح  رحلة  ت�شمن  و�شوف 
من  �ل�����ش��ب��اح  منت�شف  ورح���ل���ة  �أب��وظ��ب��ي 
الغو�ش، ربطاً مريحاً من و�إىل �أ�شيا و�شبة 

�مل���دن �لر�فدة  �ل��ه��ن��دي��ة. وت�����ش��ّم  �ل���ق���ارة 
ومومباي  ودل���ه���ي  وت�����ش��ي��ن��اي  ب��ان��غ��ل��ور 

وكو�المبور.
�للذين  �الق���ت�������ش���ادي���ني  خ��ل��ف��ي��ة  وع���ل���ى 
وم�شر،  نيجرييا  يف  ن�شاطهما  ي�شتعيد�ن 
فاإن �الحت��اد للطري�ن ترى �أن زي��ادة عدد 
ي��اأت��ي يف  �ل�شوقني  ه��ات��ني  �إىل  �ل��رح��ات 
�ل�����ش��ي��وف خيار�ت  مل��ن��ح  �مل��ن��ا���ش��ب  �مل���وع���د 

�أكرث.
وو����ش���ل���ت �ل���ت���ج���ارة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول���ة 

�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وم�����ش��ر �إىل 
�لعام  يف  �أم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ون   400

�ملا�شي. 
�ملحلي  �لناجت  منو  ي�شل  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
هذ�  �مل��ائ��ة  يف   3.5 �إىل  مل�شر  �الإج���م���ايل 
�مل��ائ��ة يف  4.5 يف  �إىل  ي��رت��ف��ع  و�أن  �ل��ع��ام، 
عام 2018. ومن �ملتوقع �أن يزيد و�شول 
يف  مايني  خم�شة  من  م�شر  �إىل  �ل�شياح 
هذ�  �شائح  مليون   5.4 �إىل  �ملا�شي  �لعام 
���ش��ائ��ح يف عام  م��اي��ني  ���ش��ت��ة  و�إىل  �ل���ع���ام 

.2018
منو  ن�شبة  ت�شل  �أن  �أي�����ش��اً  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 
�إىل  لنيجرييا  �الإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت 
0.83 يف  �ل�شعف وذل���ك م��ن  �أك���رث م��ن 
�ملائة يف عام  1.9 يف  �إىل  �لعام  �ملائة هذ� 
2018 ب�شبب قطاعات �لت�شنيع و�ملالية 
ت�شاعد  �لتي  �ملتو�شعة  �ملعلومات  وتقنية 
�لقدرة  م��ن  مزيد  على  �لطلب  تعزيز  يف 

�ال�شتيعابية �جلوية �لدولية.
�لتنفيذي  �لنائب  �لبلوكي،  حممد  وق��ال 
للطري�ن:  �الحت��اد  يف  �لتجارية  لل�شوؤون 
من  مبا�شرة  ���ش��وق  �أك���رب  �ل��ق��اه��رة  تعترب 
�أبوظبي �لتي حتظى بزيادة يف معدل مرور 
رحاتنا  وتظهر  م�شر.  �إىل  �ل�شائحني 
�لتاريخية  �ل��ع��اق��ات  �أه��م��ي��ة  �الإ���ش��اف��ي��ة 
�لقوية بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لتجارة  ل��ن��م��و  �مل�شتمر  ودع��م��ن��ا  وم�����ش��ر 

�لثنائية و�شناعة �ل�شياحة يف م�شر.
و�حدة  الغو�ش  تعترب  �لبلوكي:  و�أ���ش��اف 
�أ���ش��و�ق��ن��ا �مل��ب��ا���ش��رة يف منطقة  �أك����رب  م��ن 
�أفريقيا و�لتي تظهر  �ل�شحر�ء يف  جنوب 
ع��ام��ات �ل��ق��وة م��ع ت��ع��ايف ن��ي��ج��ريي��ا من 
�لركود. وعلى هذه �خللفية، �شوف ت�شاعد 
ومع  �لنمو.  تعزيز  يف  �الإ�شافية  رحاتنا 
فنحن  الأبوظبي،  �ملتمّيز  �جلغر�يف  �ملوقع 
�شنوفر مو�عيد ربط منا�شبة بني �لعا�شمة 
�أب��وظ��ب��ي وب��ني �ل��ق��اه��رة والغ��و���ش وذلك 

مل�شلحة �مل�شافرين وحركة �ل�شحن.

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  للتوزيع"  "�أدنوك  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لتابعة  �رت���ف���اع ع���دد حم��ط��ات �خل��دم��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  حم��ط��ة   460 �إىل  ل��ه��ا 
�فتتاح حمطة خدمة  وذل��ك مع  �لدولة، 
على  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة  �ل�شرم‘ يف  ’�شيح 
�م��ت��د�د ���ش��ارع �ل�����ش��ه��د�ء ب��اجت��اه منطقة 
ه��ذه مع  �فتتاح  ياأتي  دب��ا �حل�شن، حيث 
�شعي �ل�شركة لتلبية �لطلب �ملتز�يد على 
يف  �جل���ودة  عالية  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها 

خمتلف مو�قع دولة �الإمار�ت.
�ل�شرم"  ���ش��ي��ح  خ��دم��ة  وت��ع��ت��رب حم��ط��ة 
حمطات  �شبكة  �شمن  �الأح����دث  �ملحطة 
�الإم�����ار�ت،  ع��ل��ى م�شتوى دول���ة  �ل�����ش��رك��ة 
حيث حر�شت �ل�شركة على توظيف كافة 
�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وخ��رب�ت��ه��ا ل��ت��زوي��د �ملحطة 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  وخ�����دم�����ات  مب����ر�ف����ق 
�إذ زّودت �ملحطة  �أمت وجه،  عمائها على 
ب 5 جزر و8 م�شخات قادرة على تزويد 

16 مركبة – ب�شكل متز�من – مبنتجات 
�لوقود �لثاثة �إي بل�ش 91، وخ�شو�شي 
95 و�شوبر 98، �إ�شافة �إىل وقود �لديزل 

�ل�شديق للبيئة. 
�شرح  �ملحطة،  ه��ذه  �فتتاح  على  وتعليقاً 
�مل���ه���ن���د����ش ���ش��ع��ي��د م����ب����ارك �ل����ر������ش����دي، 
�لرئي�ش �لتنفيذي باالإنابة ل�شركة �أدنوك 
للتوزيع  �أدن�����وك  يف  ن��ح��ر���ش  ل��ل��ت��وزي��ع: 
�لت�شغيلية  �لكفاءة  رفع  على  د�ئ��م  ب�شكل 
��شتحد�ث  خ��ال  م��ن  حمطاتنا  ل�شبكة 
�مل��ر�ف��ق �لتي م��ن �شاأنها دعم  �مل��زي��د م��ن 

م�شرية �لتنمية يف �لدولة.
و�أ�����ش����اف �ل���ر�����ش���دي: م��ن��ذ م��ط��ل��ع عام 
2017، كان عماوؤنا يف خمتلف مناطق 
دولة �الإمار�ت على موعد مع �فتتاح 14 
حمطات  و10  ج���دي���دة  خ��دم��ة  حم��ط��ة 
�أدنوك �ك�شرب�ش يف خمتلف مناطق دولة 

�الإمار�ت. 
�ل�شرم،  �شيح  خ��دم��ة  حم��ط��ة  وب��اف��ت��ت��اح 
�لفجرية  �إم��ارة  يرتفع عدد حمطاتنا يف 

فخورون  نحن  خ��دم��ة.  حمطة   22 �إىل 
بهذ� �الإجناز، و�شنو��شل �لعمل جاهدين 
مل��و����ش��ل��ة ت��ع��زي��ز جت��رب��ة ع��م��ائ��ن��ا �شو�ء 
و�ملنتجات  �خل�����دم�����ات  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 

بالتو�جد  يتعلق  فيما  �أو  �جل���ودة  عالية 
�جلغر�يف.

جانب  �إىل  �جلديدة  �ملحطة  وتقدم  ه��ذ� 
م�شاحبة  خ��دم��ات  �ل��ب��رتول��ي��ة  �ملنتجات 

كخدمة �لت�شوق من متجر و�حة �أدنوك، 
وم�شجد،  �ل�شريعة،  �لوجبات  ومطاعم 
�ملحطة  ل��ت��زوي��د  �لتن�شيق  ي��ج��ري  فيما 

بجهاز لل�شر�ف �الآيل. 

يف �سبيل تطوير م�سرية �سناعة تربيد املناطق 
طالب  من  عددا  "اإمباور" تدرب 

اجلامعات يف برناجمها ال�سيفي 
•• دبي-الفجر: 

مزود  �أك��رب  "�إمباور"،  �ملركزي  �لتربيد  الأنظمة  �الإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
خلدمات �لتربيد �ملناطق يف �لعامل، عن بدء برناجمها �لتدريبي �ل�شيفي 
�لذي يهدف �ىل م�شاعدة طاب �جلامعات على �لتدرب و�كت�شاب �خلرب�ت 
�شهر  يف  �لتدريبي  �لربنامج  ب��د�أ  حيث  �ملناطق.  تربيد  �شناعة  جم��ال  يف 
�لهند�شة  منها  متعددة  باخت�شا�شات  ط��اب  م�شاركة  ي�شهد  وه��و  يوليو، 
�مليكانيكية، و�لكهربائية، و�ملدنية، ��شافة الإد�رة �الأعمال، و�ملو�رد �لب�شرية، 

و�لعلوم �لتطبيقية يف جمال نظم �ملعلومات، وغريها من �الخت�شا�شات.
وي�شت�شيف طابا من  �أ�شبوعا   15 �إىل   6 �لتدريب من  برنامج  وي�شتمر 
�لعليا،  �لتقنية  وكليات  �لبرتويل،  و�ملعهد  وكامربيدج،  �الم��ار�ت،  جامعة 
وجامعة "كارلتون"، ��شافة جلامعات �أخرى من �لدولة وماليزيا وغريهم 

وذلك ل�شمان تغطية �أكرب عدد ممكن من �جلامعات.
وعملية.  نظرية  نو�حي  يت�شمن  متخ�ش�شا  تدريبا  �لربنامج  ويت�شمن 
كما يتيح �لفر�شة للطاب للم�شاركة يف عدد من �ملحا�شر�ت �لتي ينظمها 
�لربنامج  �مل�شاركون يف  "�إمباور"، وميكن للطاب  �لعليا يف  �الد�رة  فريق 

�إمباور  ت��ربي��د  زي�����ارة حم��ط��ات  م���ن 
ل��ي��ح�����ش��ل��و� ع��ل��ى خ���ربة ع��م��ل��ي��ة على 

�الأر�ش يف هذ� �ملجال.
�لرئي�ش  ���ش��ع��ف��ار،  ب���ن  �أح���م���د  وق�����ال 
�شعد�ء  ن��ح��ن  الإم����ب����اور:  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتي تعزز من  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  باإطاق 
تربيد  �شناعة  يف  �إم���ب���اور  م�شاهمة 
�ملناطق، حيث متنح �لفر�شة للطاب 
�لتي  �ملتنوعة  �ملهنية  �لفر�ش  ملعرفة 
ع��ل��ي��ه��ا يف هذ�  مي��ك��ن��ه��م �حل�������ش���ول 
�إم��ب��اور فخورون  �ل��ق��ط��اع. ونحن يف 
ر�شالتنا هي دعم �شناعة تربيد  ب��اأن 
�ملناطق بجميع �ل�شبل �ملمكنة. وياأتي 

حيث  �جل��ه��ود،  ه��ذه  على  عملي  كدليل  �لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  تنظيم 
ي�شاهم بتعزيز �لفهم الأهمية �شناعة تربيد �ملناطق وي�شاعد �لطاب على 

�ختيار �ملهن �لتي تنا�شبهم يف �ل�شناعة. 
حمطات  ويف  �لرئي�شي  �إم��ب��اور  مكتب  يف  �ل��ت��درب  فر�شة  للطاب  وي��ت��اح 
ل��ل��ط��اب ف��ر���ش��ة حت�����ش��ني مهار�تهم  ي��وف��ر  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �ل��ت��ربي��د. ك��م��ا 
بد�ية  من  متكنهم  �لتي  �الأ�شا�شات  بناء  على  ي�شاعدهم  مما  وخرب�تهم، 

م�شرية مهنية ناجحة.
�لنظرية  �ل��درو���ش  من  جمموعة  �إم��ب��اور  من  �لتدريبي  �لربنامج  ويقدم 
و�لتدريبات �لعملية، ��شافة لتجربة �لعمل يف �ملو�قع. وتهدف �ل�شركة باأن 
تتيح للطاب فر�شا نوعية هامة ت�شاعدهم على �كت�شاب �خلربة �ملنا�شبة 

يف جمال تربيد �ملناطق.
�لتدريب  بتوفري  دبي  بروؤية حكومة  �إمباور  يف  نلتزم  �شعفار:  بن  و�أ�شاف 
قدر�تهم.  منو  على  لن�شاعد  �ل�شابة،  لاأجيال  �لازمة  و�خل��ربة  �ملنا�شب 
فهم  على  �لطاب  �شت�شاعد  �ل�شركة  من  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ب��اأن  �شعد�ء  ونحن 
مفاتيح �ل�شناعة �لرئي�شية وجتهزهم للدخول يف معرتك �حلياة �لعملية 
. هذ� وت�شل �لقدرة �الإنتاجية ل�شركة �إمباور �إىل �أكرث من مليون ومئتني 
وخم�شني �ألف طن من �لتربيد. وهي تقدم خدمات تربيد مناطق �شديقة 
دب��ي مثل جمموعة جمري�  �إم����ارة  �ل��ب��ارزة يف  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  ل��ع��دد  للبيئة 
�لتجاري  و�خل��ل��ي��ج  �ل��ع��امل��ي  �مل���ايل  دب��ي  وم��رك��ز  ريزيدن�ش  بيت�ش  وج��م��ري� 
ودي�شكفري  جمري�  ونخلة  جمري�  بحري�ت  و�أب���ر�ج  �لطبية  دب��ي  ومدينة 
�لعاملية لاإنتاج  و�ملنطقة  للت�شميم  دبي  و�بن بطوطة مول وحي  جاردنز 

�الإعامي وغريها. 

بنكا الحتاد الوطني وال�ستثمار يد�سنان 
مو�سم الإف�ساح عن نتائج الن�سف الأول

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شركات  �ف�شاح  " مو�شم  " و" �ال�شتثمار  �لوطني  " �الحت��اد  بنكا  د�شن 
�ملدرجة يف �أ�شو�ق �ملال �المار�تية عن بياناتها �ملالية عن �لن�شف �الأول من 
�لعام �جلاري وذلك يف خطوة و�شفت باأنها تعك�ش حر�ش قطاع �لبنوك على 
هيئة  تعليمات  ين�شجم مع  باأ�شرع وقت ممكن ومبا  �ملالية  �لنتائج  �ع��ان 

�الأور�ق �ملالية و�ل�شلع �ملعمول بها يف هذ� �خل�شو�ش .
�رتفعت  �أعمالهما فقد  �لنمو يف  ت�شجيل  تو��شل  �لبنكني  نتائج  �أظهرت  و 
بن�شبة   2017 �لعام  �الأول من  �لن�شف  " خ��ال  �الإ�شتثمار  " بنك  �أرب��اح 
مليون   169.2 مع  مقارنة  درهم  مليون   177.9 بالغة  تقريبا   5%

درهم يف �لفرتة ذ�تها من �لعام 2016 .
من جانبه حقق بنك �الحتاد �لوطني �أرباحا بقيمة 951.1 مليون درهم 
خال �الأ�شهر �ل�شتة �الأوىل من �لعام 2017 بزيادة ن�شبتها %4 مقارنة 

.  2016 �لعام  من  �الأول  �لن�شف  يف  درهم  مليون   916.8
وتوقع خرب�ء �أن يكون �قبال �ل�شركات �ملدرجة على �الف�شاح عن بياناتها 
�ملالية بوترية �أ�شرع من �لفرتة �ل�شابقة وذلك يف �طار حر�شها على م�شلحة 
�مل�شتثمرين �الأمر �لذي �شينعك�ش باثارة �اليجابية على حركة �لتعامات 

يف �ال�شو�ق �ملالية ويعزز من �لثقة فيها .
كان �شوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية قد طلب �ال�شبوع �ملا�شي �شرورة �لتز�م 
 .. �لتد�ول  بعد جل�شة  �أو  قبل  �إما  �ملالية  بياناتها  باالإف�شاح عن  �ل�شركات 
على �أن يتوجب عليها �تباع �ملبادىء �لتوجيهية عند �عد�د تقرير جمل�ش 

�الد�رة �أو تقرير مناق�شات �إد�رتها �لتنفيذية.
و�أكد �ل�شوق يف تعميم �أ�شدره بهذ� �ل�شدد �شرورة ��شتخد�م �آلية �الف�شاح 

�اللكرتوين باللغتني �لعربية و�الجنليزية.
ي�شار �إىل �أن هيئة �الور�ق �ملالية و�ل�شلع حددت مدة �ق�شاها 45 يوما من 
يف  �ملدرجة  �ل�شركات  الإف�شاح  �ملعني  �مل��ايل  �لن�شف  �أو  �لربع  �نتهاء  تاريخ 

�أ�شو�ق �ملال عن بياناتها من خال �ملو�قع �اللكرتونية لاأ�شو�ق .
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املال والأعمال

ا�سعار الذهب لها دور كبري يف زيادة االقبال على ال�سراء

�سوق الذهب يف عجمان ي�سهد رواج ملحوظ خالل مو�سم ال�سيف والإجازات

2016 يف  لأبوظبي  املحلي  بالناجت  النفطية  غري  الأن�سطة  م�ساهمة  % ن�سبة   72.5

•• عجمان ـ الفجر 

يف  وبائعون  حمات  �أ�شحاب  توقع 
باإمارة عجمان بزيادة  �شوق �لذهب 
خمتلف  م���ن  �ل�����ش��وق  زو�ر  �أع������د�د 
�لبيع  عمليات  و�نتعا�ش  �جلن�شيات 
و�ل�شر�ء ملختلف �مل�شغوالت �لذهبية 
وذل������ك يف ظ����ل م���و����ش���م �الج�������از�ت 
�ملو�طنني  م��ن  ع��دد كبري  وح��ر���ش 
موؤكدين  �لهد�يا،  ب�شر�ء  و�ملقيمني 
�ن  �نخفا�ش ��شعار �لذهب �شيزيد 
من عمليات �ل�شر�ء مقابل عمليات 
للمحات،  �ال���ش��خ��ا���ش  ب��ي��ع  �إع�����ادة 
�لذهب  ����ش��ع��ار  �ن   �أو����ش���ح���و�  ك��م��ا 
"�مل�شنعية"  �شعر  على  بناء  تتفاوت 
ثابت  �لذهب  ج��ر�م  �شعر  فقط الن 
�لتفاو�ش  والميكن  عليه  ومتعارف 

ب�شاأنه كما يتم حتديث تلك �ال�شعار 
ب�شكل يومي د�خل �ل�شوق.

وال����ش���ك �ن ����ش���ر�ء خم��ت��ل��ف �ن����و�ع 
لها  �لذهبية  و�ل�شبائك  �مل�شغوالت 
عدد  يعترب  بحيث  خ��ا���ش��ة،  �ه��م��ي��ة 
�آمن  �أن��ه �دخ��ار  كبري من �مل�شرتين 
للمدخر�ت وتختلف عيار�ت �لذهب 
21 وعيار  18 وعيار  ما بني عيار 
22 وعيار 24 كما تتنوع �مل�شغوالت 
�شبيل  ف���ع���ل���ى  ����ش���ن���ع���ه���ا  ب���ح�������ش���ب 
"�لبحريني،  �ل��ذه��ب  ي��وج��د  �مل��ث��ال 
من  وغ��ريه��ا  �اليطايل"  �لكويتي، 

�نو�ع �لذهب �مل�شغول.
ومتثل جتارة �ملعدن �الأ�شفر �أهمية 
خ��ا���ش��ة م��ن خ���ال ت��وف��ري �لعديد 
على  للقائمني  �ل��ع��م��ل  ف��ر���ش  م��ن 
و�شر�ءه،  ب��ي��ع��ه  و�أم���اك���ن  ���ش��ن��اع��ت��ه 

له  �ملتخ�ش�شة  �ملعار�ش  تنظم  كما 
و�لتي ت�شهد �إ025قباال كبري� من 
خمتلف  ومن  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة 

�جلن�شيات.

يزيد  الذهب  ا�سعار  انخفا�ض 
من عمليات ال�سراء

 م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د ع��م��ري �أن 
وتتغري  م��ت��ف��اوت��ه  �ل���ذه���ب  ����ش��ع��ار 
با�شتمر�ر، ود�ئما ما ت�شهد حمات 
ظل  يف  مبيعاتها  يف  زي���ادة  �ل��ذه��ب 
�نخفا�ش �ال�شعار �أو �قبال �جلمهور 
لبيع ممتلكاتهم من �لذهب يف ظل 
�رتفاع ��شعاره، و�أ�شاف �أن هذه �اليام 
ت�شهد ��شعار مقبولة تزيد من �شر�ء 
�جلن�شيات  خمتلف  م��ن  �جل��م��ه��ور 
ملختلف �مل�شوغات �لذهبية ، بحيث 

درهم   145.5  �  24 �ل��ع��ي��ار  �شهد 
 138 ��شعار  �شهد   22 عيار  بينما 
 131.5 ���ش��ه��د   21 وع���ي���ار  دره����م 
 113 18 �شهد �شعر  و�خ��ري� عيار 
درهم، وتتغري �ال�شعار ب�شكل يومي 
�ن  �لذهب، م�شري�  ��شعار  على  بناء 
هناك جاليات بعينها تزيد قابليتها 
�لذهبية  �مل���������ش����وغ����ات  ������ش�����ر�ء  يف 
�لعميل  �شر�ء  عمليات  �ن  وم�شيفا 
للم�شوغات �لذهبية �رتفعت ب�شكل 
ب�شبب  �حلالية  �لفرتة  كبري خال 

�نخفا�ش ��شعار �لذهب.

اأنواع امل�سغوالت الذهبية حتدد 
�سعر امل�سنعية

���ش��اه زي���ن � جموهر�ت  �م���ا حم��م��د 
���ش��اه��ني، ف��اأك��د �ن ���ش��وق �ل��ذه��ب يف 
ملحوظا  �ن��ت��ع��ا���ش��ا  ي�شهد  ع��ج��م��ان 
�ل�شيف  م����و�����ش����م  م������ع  ت�����ز�م�����ن�����ا 
النخفا�ش  ون�����ظ�����ر�  و�الج�������������از�ت 
مقارنة  �ل����ذه����ب  ع����ي����ار�ت  �����ش���ع���ار 
�ل�شابق،  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  بنف�ش 
ما  د�ئ���م���ا  �ل��ع��م��اء  �ن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�مل�شنعية  ��شعار  يف  �لتفاو�ش  يكون 
�جل��ر�م موحد وال  �شعر  �ن  ال�شيما 
مي��ك��ن �ل��ت��ف��او���ش ف��ي��ه، م�����ش��ري� �أن 
من  ه��ي  �لذهبية  �مل�شغوالت  �ن���و�ع 
�ن  و����ش��اف  �مل�شنعية،  �شعر  حت��دد 
�عادة بيع �لذهب �مل�شتعمل من قبل 
كبري�،  رو�ج��ا  تلقى  �ملحات  بع�ش 
�لبيع تتم دون �ي  �أن عملية  ب�شبب 
عدد  وب�شعر  م�شنعية  �و  ع��م��والت 
�ن  �لذهب فقط، مو�شحا  جر�مات 
على  �شاهني" حتر�ش  "جموهر�ت 

�جلديدة  �لذهبية  �مل�����ش��غ��والت  بيع 
و�مل�����ش��ت��ع��م��ل��ة مم���ا ي���زي���د م���ن عدد 
يف  وخ��ا���ش��ة  الف��ت  ب�شكل  �مل�شرتين 

ظل �نخفا�ش ��شعار �لذهب.

حاليا  الذهب  اأ�سعار  متو�سط 
اقل من نظريتها العام ال�سابق

وقال عادل زمان � جموهر�ت زمان، 
�أن �نخفا�ش ��شعار جر�مات �لذهب 
ز�د ب�شكل كبري يف �شر�ء زو�ر �ل�شوق 
ل��ل��م�����ش��غ��والت �ل��ذه��ب��ي��ة  م���وؤك���د� �ن 
ي�شهد  ع���ام  ب�شكل  �ل�شيف  م��و���ش��م 
�شوق  ك���ب���ري� يف  ورو�ج�������ا  �ن��ت��ع��ا���ش��ا 
��شعار  متو�شط  �ن  ال�شيما  �ل��ذه��ب 
�الكرث   21 للعيار  ح��ال��ي��ا  �ل��ذه��ب 
رو�ج��������ا ب����ني �مل����ج����ه����ور ه����و 131 
145 دره���م  ي���ق���ارب  م��ق��ارن��ة مب���ا 
�ل�شابق،  �لعام  �ل�شيف  فرتة  خال 
�لذهب  ����ش��ع��ار  وت��ت��غ��ري  وت���ت���ف���اوت 
�لذي  �الم��ر  وم�شتمر،  د�ئ��م  ب�شكل 
الفت  ب�شكل  �ل�شوق  زو�ر  من  يزيد 
�ن��خ��ف��ا���ش �ال���ش��ع��ار ب�شكل  يف ح���ال 
ملحوظ كما �أكد على زيادة  �ملبيعات 
خال �شهور مو�شم �ل�شيف للعديد 
من �ال�شباب منها �الجاز�ت وتقدمي 

�لهد�يا وزيادة �الفر�ح و�ملنا�شبات.

ــار  الــذهــب احــد اهــم طــرق االدخ
االمن

�أن  نا�شر،  �شليمان  �أك��د  جانبه  م��ن 
�ال���ش��ع��ار �حل��ال��ي��ة ل��ع��ي��ار�ت �لذهب 
�ملختلفة �شتزيد من �قبال �جلمهور 
ل�شر�ء �مل�شغوالت �لذهبية و�قتنائها، 
و�ل�شر�ء  �ل��ب��ي��ع  زي�����ادة  �ن  م���وؤك���د� 

وحتددها  �ل�شنة  مد�ر  على  تختلف 
��شعار عيار�ت �لذهب م�شري� �إىل �ن 
�شهور �ل�شيف من �ف�شل �ملو��شم يف 
عيد  �ج��ازة  وكذلك  و�ل�شر�ء  �لبيع 

�لفطر وعيد �ال�شحى، 
�مل�شرتين  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ن  و�و���ش��ح 
مد�ر  على  �ل��ذه��ب  ��شعار  يتابعون 
�لعام ويحر�شون على زيارة �ل�شوق 
ال�شيما  �ال�شعار  �نخفا�ش  ح��ال  يف 
�هم  �ح���د  يعترب  �ل��ذه��ب  ���ش��ر�ء  �أن 
طرق �الدخار �المن ملختلف �شر�ئح 

�ملجتمع.

مــو�ــســم الــ�ــســيــف واالجـــــازات 
االأكرث انتعا�سا ل�سوق الذهب

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م�����وز�م �أك�����رب، �ن 
كبري  ب�شكل  منتع�شة  �لبيع  عمليات 
خ����ال ه����ذه �الي������ام وذل�����ك ب�شبب 
�ل���ذه���ب ال�شيما  ����ش��ع��ار  �ن��خ��ف��ا���ش 
يوليو  "يونيو  �ل�����ش��ن��ة  ���ش��ه��ور  �ن 
رو�ج�����ا  �الك������رث  ه����ي  و�غ�شط�ش" 
�ل��ذه��ب موؤكد�  و�ن��ت��ع��ا���ش��ا الأ����ش���و�ق 
�ن �شهر رم�شان وعيد �لفطر وعيد 
ي��زي��د من  �ل��ف��رتة  �ال���ش��ح��ى بتلك 
�نتعا�ش ��شو�ق �لذهب ب�شكل كبري، 
�ال�شعار  يف  �لتفاو�ش  �ن  ومو�شحا 
بني �لبائع و�مل�شرتي يكون يف ��شعار 

�مل�شنعية،
�ل�����ش��وق خال  زي����ادة زو�ر   وت��وق��ع 
�نتعا�ش  وزي��������ادة  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل����ف����رتة 
�ل��ب��ي��ع و�ل�������ش���ر�ء يف �شوق  ع��م��ل��ي��ات 
�لذهب موؤكد� �ن زيادة ن�شاط �لبيع 
�نخفا�ش  ن��ت��ي��ج��ة  ي���اأت���ي  حم����ات 

��شعار �لذهب يف �الآونة �الخرية.

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر مركز �الإح�شاء �أبوظبي �لكتاب �الإح�شائي الإمارة �أبوظبي للعام 2017 
و�لذي ت�شمن �شتة �أق�شام رئي�شية هي �القت�شاد و �ل�شناعة و�الأعمال و�ل�شكان 
و�لدميوغر�فيا و �لتنمية �الجتماعية و�لقوى �لعاملة و�لزر�عة و�لبيئة ليقدم 
�ل�شنو�ت  خ��ال  �الإم���ارة  يف  �ل�شاملة  �لتنمية  مل��وؤ���ش��ر�ت  متكاملة  ���ش��ورة  بذلك 
�ملا�شية �لتي تعك�ش �لتطور�ت �ل�شاملة و�لتحوالت �لكربى �لتي �شهدتها �الإمارة 

يف جميع �الأن�شطة و�ملجاالت.
�الإح�شاء  مركز  ع��ام  مدير  �لقبي�شي  بطي  بن  حممد  �أحمد  بطي  �شعادة  و�أك��د 
بدقة  ير�شد   2017 �أبوظبي  الإم��ارة  �ل�شنوي  �الإح�شائي  �لكتاب  �أن  �أبوظبي 
خمتلف موؤ�شر�ت �لتنمية �لتي �شهدتها �الإمارة خال �ل�شنو�ت �ملا�شية يف ظل 
�لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة 
�شاحب  م��ن  �ل�����ش��دي��دة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �حلثيثة  �ملتابعة  ع��ن  ف�شا  �هلل  حفظه 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت �مل�شلحة رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي.و قال مدير عام مركز 
" خال موؤمتر  " و�م  �الإم��ار�ت  �أنباء  �شوؤ�ل لوكالة  �أبوظبي رد� على  �الإح�شاء 
�شحفي عقد �م�ش مبقر �ملركز الإطاق �لكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي 2017 حول 
�أهم �ملوؤ�شر�ت �جلديدة �لتي يعتزم �ملركز �إطاقها خال �لعام �حلايل : يعمل 
�إ�شافة �إىل عدد من �ملوؤ�شر�ت �جلديدة منها  1740 موؤ�شر�  �ملركز حاليا على 
موؤ�شر �ل�شباب و �ل�شعادة و�ل�شحي ف�شا عن �الإعان عن �لبيانات �الإح�شائية 

كل 3 �شهور من خال �ملوقع �الإلكرتوين �خلا�ش باملركز .
�لبيانات  �شمول  حيث  من  يتميز  �لعام  لهذ�  �الإح�شائي  �لكتاب  �أن  �إىل  �أ�شار  و 
ودقتها ومتيز �أ�شاليب عر�شها للم�شاعدة يف در��شتها وحتليل �آثارها يف ��شت�شر�ف 
�مل�شتد�مة  للتنمية  حتقيقا  �ملتكاملة  و�ال�شرت�تيجيات  �خلطط  ور�شم  �مل�شتقبل 

ومبا ين�شجم مع روؤية �ملركز "�لريادة و�البتكار يف �الإح�شاء.
�أبوظبي بالكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي الإمارة  �إن �هتمام مركز �الإح�شاء  و�أ�شاف 
�أب��وظ��ب��ي ي��اأت��ي �ن��ط��اق��ا م��ن �إمي��ان��ه ب��اأه��م��ي��ة �ل��ب��ي��ان��ات �الإح�����ش��ائ��ي��ة يف �تخاذ 
و�لعامة  �خلا�شة  �مل�شتويات  على  �ل�شديدة  �ل�شيا�شات  ور�شم  �لر�شيدة  �لقر�ر�ت 
كافة و�ن�شجاما مع �لروؤية �لطموحة حلكومة �أبوظبي �لتي ت�شعى �إىل تطوير 
�أبوظبي  خطة  لتنفيذ  رئي�شي  ه��دف  ب���اإدر�ج  �الإم���ارة  يف  �الإح�شائية  �ملنظومة 
�لقر�ر"  �شنع  عملية  ت��دع��م  دق��ي��ق��ة  �إح�����ش��ائ��ي��ة  وب��ي��ان��ات  ب"معلومات  مم��ث��ا 
و�ل�شيا�ش��ات  �خلط��ط  ر�ش��م  عملي��ة  دع��م  ف��ي  و�الإح�ش��اء�ت  �ملعلوم��ات  الأهمي��ة 
و�تخ��اذ خمتل��ف �لق��ر�ر�ت �حلكومي��ة و�الإد�ري��ة و�ال�ش��تثمارية وتفي باحتياجات 

م�شتخدمي �لبيانات من حيث �لدقة و�لتوقيت وماءمة �الحتياجات.
�الإح�شائي  للكتاب  �الأخ���رية  �لورقية  �لطبعة  هو  �الإ���ش��د�ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
هذ�  �إ���ش��د�ر�ت  تكون  �شوف  �ملقبل  �لعام  من  و�عتبار�  �أبوظبي  الإم���ارة  �ل�شنوي 
�لكتاب �إلكرتونية فقط مبا يحافظ على جودة �ملخرج �لنهائي ويلبي متطلبات 
هذ�  �أن  موؤكد�  �أبوظبي..  الإم��ارة  �الإح�شائية  و�ملوؤ�شر�ت  �لبيانات  م�شتخدمي 
�الإلكرتوين  �لتحول  نحو  �أبوظبي  �الإح�شاء-  مركز  توجه  مع  ين�شجم  �لقر�ر 
�لكامل يف كافة عملياته وتعاماته و�إجر�ء�ته حتقيقا مل�شروع "مركز با ورق".
�أبوظبي فقد بلغت قيمة  �لكتاب �الإح�شائي وتقدير�ت مركز �الإح�شاء  وح�شب 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل الإمارة �أبوظبي نحو 791.371 مليار درهم خال عام 

770.11 مليار درهم يف  بنحو  �لثابتة مقارنة   2007 باأ�شعار  وذلك   2016
�الإمارة  �قت�شاد  يوؤكد قوة  %2.8 ما  �شنوي مقد�ره  2015 مبعدل منو  عام 
وكانت  �ملنطقة..  بها  متر  �لتي  �ل�شعبة  �القت�شادية  �لظروف  برغم  و�شابته 
�الأن�شطة �مل�شاهمة ب�شكل رئي�شي يف هذ� �لنمو خال عام 2016 هي �ملعلومات 
 6.9% من��و  مب��ع��دالت  �لتحويلية  و�ل�شناعة  و�خل��زي��ن  و�لنقل  و�الت�����ش��االت 

�لتو�يل. على  و3.6%   5.8%
و�أ�شارت بيانات �لكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي الإمارة �أبوظبي �إىل �أن ن�شيب �لفرد 
 267.8 بلغ   2016 عام  �لثابتة خال  باالأ�شعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من 
�ألف درهم يعد هذ� �ملعدل من بني �أعلى �ملعدالت يف �لعامل.. فيما بلغ �إجمايل 
بلغت  بينما   2016 عام  يف  درهم  مليار  تكوين ر�أ�ش �ملال �لثابت 167.227 

نف�شه. �لعام  خال  درهم  مليار  تعوي�شات �لعاملني 227.743 
و �أظهر �لكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي الإمارة �أبوظبي 2017 �أن م�شاهمة �لنفط 
�إىل  �نخف�شت  �جل��اري��ة  باالأ�شعار  �أبوظبي  الإم���ارة  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف 
�رتفعت  �ملقابل  ويف   2016 عام  خال  فقط  معدالت قيا�شية بلغت 27.5% 
غري  م�شتويات  �إىل  �لنفطية  غري  �القت�شادية  و�لقطاعات  �الأن�شطة  م�شاهمة 
م�شبوقة بلغت %72.5 حيث تعد هذه �لن�شبة �أعلى ن�شبة م�شاهمة لاأن�شطة 
غري �لنفطية يف �قت�شاد �أبوظبي منذ �أن بد�أت �إمارة �أبوظبي ت�شدير �لنفط يف 

مطلع عقد �ل�شتينيات من �لقرن �ملا�شي.
�قت�شاد  يف  �لنفطية  غ��ري  �الأن�����ش��ط��ة  مل�شاهمة  �لقيا�شي  �الرت��ف��اع  ه��ذ�  وي��وؤك��د 
�أبوظبي بو�شوح �أن �إمارة �أبوظبي قطعت �شوطا بعيد� يف م�شمار تنويع �لقاعدة 
�أبوظبي  �قت�شاد  و�آف��اق  و�ق��ع  ق��ر�ءة يف  �أي  و�أن  �ل��دخ��ل..  وم�شادر  �القت�شادية 
�أ�شو�طا بعيدة يف �لنمو و�أحرز درجة كبرية  �أن هذ� �القت�شاد �لذي قطع  توؤكد 
�إىل قوة يف ظل  و�لتنوع يف غ�شون فرتة ق�شرية يتحرك من قوة  �لتطور  من 
توفر �إد�رة حكيمة ت�شتفيد من �لتجارب �ملا�شية يف �شعيها �إىل حتقيق �ال�شتغال 
�إمارة  �قت�شاد  �شهده  ما  ذلك من خال  �نعك�ش  وقد  �ملتاحة..  للفر�ش  �الأمثل 
على  �ن��ط��وت  ك��ربى  م�شاريع  وتبني  �إق��ام��ة  م��ن  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�ملحلي الإمارة  �القت�شاد  دقيقة لاآفاق جعلت من  وق��ر�ءة  روؤي��ة عملية حكيمة 
�أنحاء �لعامل حيث جتاوز حجم  �مل�شتثمرين من خمتلف  �أنظار  �أبوظبي حمط 
نهاية  يف  دره��م  مليار   88 �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ملبا�شرة  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت 
�ل�شنو�ت  خ��ال  ع��زز  �أبوظبي  �قت�شاد  �أن  �ل�شنوي  �لكتاب  وب��ني   .2015 ع��ام 
و�ل�شري  �القت�شادي  �لتنوع  قائمة على  قوية  بنية  �إقامة  نحو  �ملا�شية م�شريته 
�ملنطقة..  يف  ديناميكية  �الأك��رث  �القت�شاد  �أ�شبح  �أن  بعد  �ل�شاملة  �لتنمية  نحو 
فمن �قت�شاد كان يعتمد يف جل ن�شاطاته على �الإير�د�ت �لنفطية غري �مل�شتقرة 
بات �القت�شاد �ملحلي رديفا القت�شاد متنوع يف �أن�شطته �لرئي�شية حتى �أ�شبح �الآن 

ميثل مركز� ماليا وجتاريا و�شياحيا قويا على م�شتوى �ملنطقة.
وهي   2016 عام  %27.5 فقط  �أبوظبي  �قت�شاد  �لنفط يف  وبلغت م�شاهمة 
بد�أت  �أن  م��ن��ذ  �أب��وظ��ب��ي  �ق��ت�����ش��اد  يف  �لنفطية  لاأن�شطة  م�شاهمة  ن�شبة  �أق���ل 
�إمارة �أبوظبي ت�شدير �لنفط يف مطلع عقد �ل�شتينات من �لقرن �ملا�شي.. وهذ� 
�لتطور �لكبري �لذي ت�شهده �الأن�شطة و�لقطاعات غري �لنفطية ب�شكل مت�شارع 
�لتنموية  �أبوظبي يف م�شريتها  �إم��ارة  �لتي بذلتها  �ملكثفة  يعك�ش حجم �جلهود 

لتنويع �لقاعدة �القت�شادية خال �لفرتة �ملا�شية.
وت�شري �لبيانات �لتف�شيلية حول �لناجت �ملحلي �الإجمايل الإمارة �أبوظبي خال 

�لعام �ملا�شي و�لتي ت�شمنها �لكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي �إىل �أن جميع �الأن�شطة 
حتقق  �أن  ��شتطاعت  ��شتثناء  دون  من  �لنفطية  غري  �القت�شادية  و�لقطاعات 
معدالت منو �إيجابية وبن�شب متفاوتة كان �أبرزها قطاع �لكهرباء و�لغاز و�ملياه 
حققت  كما   9.5% بلغ  كبري�  منو  معدل  حقق  �ل��ذي  �لنفايات  �إد�رة  و�أن�شطة 
 7.8% و�لتخزين  و�لنقل   8.1% بلغ  �شنوي  منو  معدل  �لعقارية  �الأن�شطة 
ن�شاط  حقق  بينما   6.7% �الجتماعية  و�خل��دم��ة  �لب�شرية  �ل�شحة  و�أن�شطة 
�لفنون و�لرتفيه و�لرتويح و�أن�شطة �خلدمات �الأخرى %6.5 ون�شاط �لزر�عة 
و�حلر�جة و�شيد �الأ�شماك %5.6 و�أن�شطة �خلدمات �الإد�رية وخدمات �لدعم 
�ملحركات و�لدر�جات  ذ�ت  �ملركبات  و�إ�شاح  و�لتجزئة  �جلملة  وجتارة   5.4%
 4.3% و�الت�����ش��االت  و�مل��ع��ل��وم��ات   4.6% �لتعليم  وق��ط��اع   4.6% �ل��ن��اري��ة 
و�الأن�شطة �ملهنية و�لعلمية و�لتقنية %4.3 و�الأن�شطة �ملالية و�أن�شطة �لتاأمني 

وخدمات �الإقامة و�لطعام %3.5 و�لت�شييد و�لبناء 3.3%.  4.1%
�إمارة  �قت�شاد  يف  �الأهمية  من  كبري  بقدر  �ل�شلعية  �خلارجية  �لتجارة  وتتمتع 
�أبوظبي ففي عام 2016 بلغت ن�شبة �إجمايل �لتجارة �ل�شلعية �إىل �لناجت �ملحلي 
�الإجمايل %10.2 مما يعك�ش �لدور �حليوي �لذي تلعبه �لتجارة �خلارجية يف 

�القت�شاد بوجه عام.
117.8 مليار  �أبوظبي  �ل�شلعية الإم��ارة  �ل��و�رد�ت  2016 بلغت قيمة  ويف عام 
2015 و�حتلت �لواليات  119.3 مليار درهم خال عام  درهم مقارنة بنحو 
و�رد�ت  قيمة  بلغت  حيث  �مل��وردة  �ل��دول  بني  �الأوىل  �ملرتبة  �الأمريكية  �ملتحدة 
�ل�شادر�ت  �إجمايل  قيمة  بلغت  �ملقابل  ويف  دره��م.  مليار   21.7 منها  �أبوظبي 
�ل�شلعية غري �لنفطية الإمارة �أبوظبي خال عام 2016 ما يعادل 28.1 مليار 
��شتوردت  حيث  �إليها  �مل�شدر  �ل��دول  بني  �الأوىل  �ملرتبة  �ل�شني  و�حتلت  دره��م 
�لعام  دره��م  مليار   5.2 بقيمة  نفطية  غ��ري  �شلعا  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  م��ن  �ل�شني 
2016 ما  �إم��ارة �أبوظبي خال عام  �إع��ادة �لت�شدير من  �ملا�شي. وبلغت قيمة 
يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بالعام �ل�شابق 2015 حيث بلغت 18.8 مليار 
بقيمة  �ل�شد�رة  �ل�شعودية يف  �لعربية  �ململكة  �إىل  �لت�شدير  �إع��ادة  درهم وحلت 

درهم. مليار   3.0
�الأ�شعار  بيانات عن م�شتويات  �لقيا�شية  و�الأرق��ام  �الأ�شعار  �إح�شاء�ت  تت�شمن  و 
�ملنتجني  وقطاع  �لبناء  م��و�د  وقطاع  �مل�شتهلك  مثل قطاع  يف قطاعات خمتلفة 
�لقيا�شي  و�ل��رق��م  �لت�شخم  مثل  �القت�شادية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  م��ن  ع��دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

لكميات �النتاج �ل�شناعي. 
خال  من  �أبوظبي  الإم��ارة  و�ل�شهرية  �ل�شنوية  �لت�شخم  معدالت  ح�شاب  ويتم 
�لرقم �لقيا�شي الأ�شعار �مل�شتهلك كما يتم ح�شاب �لرقم �لقيا�شي الأ�شعار �مل�شتهلك 
ح�شب نوع �الأ�شرة وح�شب م�شتوى رفاه �الأ�شرة وح�شب �الإقليم. ووفق معطيات 
�لكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي فقد �أرتفع معدل �لت�شخم �ل�شنوي يف �إمارة �أبو ظبي 

.2015 بعام  مقارنة   2016 عام  خال  فقط  �إىل 2% 
ويعترب ن�شاط �لو�شاطة �ملالية من �الأن�شطة �الإنتاجية �ملهمة يف �إمارة �أبوظبي 

وذلك ملا يوفره من بيانات تعك�ش �ملقومات �القت�شادية لهذ� �لن�شاط.
و يحتوي �لكتاب �الإح�شائي على �أهم �ملوؤ�شر�ت �خلا�شة بن�شاط �لو�شاطة �ملالية 
م�شتما على بع�ش بيانات نتائج م�شح �لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �إ�شافة �إىل �أهم 
موؤ�شر�ت �شوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية. وبلغت قيمة �الأ�شهم �ملتد�ولة 49 مليار 
درهم خال عام 2016 فيما �رتفعت �لقيمة �ل�شوقية لاأ�شهم يف �شوق �أبوظبي 

لاأور�ق �ملالية خال �لعام نف�شه بن�شبة %8.1 باملقارنة مع عام 2015 على 
68 �شركة خال  �مل��درج��ة وه��و  �ل��ع��دد �الإج��م��ايل لل�شركات  �ل��رغ��م م��ن ث��ب��وت 

�لفرتة نف�شها.
�ملالية  ن�شاط  �أن  �إىل  �الإح�شائي  �لكتاب  �أ���ش��ار  �ملالية  �الإح�����ش��اء�ت  جم��ال  ويف 
�ل��ن��اجت �ملحلي  %9.8 م��ن  2016 مب��ا ي��ع��ادل  �أ���ش��ه��م خ���ال ع���ام  و�ل��ت��اأم��ني 
فيما   ..2015 ع��ام  خ��ال   8.8% مع  باملقارنة  �جلارية  باالأ�شعار  �الإج��م��ايل 
غري  و�لقطاعات  �الأن�شطة  �إج��م��ايل  م��ن   13.5% �لن�شاط  ه��ذ�  ح�شة  بلغت 

�لنفطية خال عام 2016.
"تعوي�شات �لعاملني" و�لتي  �إح�شاء�ت حول  �ل�شنوي  �لكتاب �الإح�شائي  و�أبرز 
باالإ�شافة  لهم  �مل�شتحقة  و�لعينية  �لنقدية  و�الأج���ور  �ل��رو�ت��ب  �إج��م��ايل  ت�شمل 

للمز�يا �لنقدية و�لعينية �ملقدمة.
وتعترب تعوي�شات �لعاملني موؤ�شر� مهما بالن�شبة للح�شابات �لقومية حيث تعرب 
عن حجم �لدخل �لذي ح�شل عليه �لعاملون يف كافة �الأن�شطة �القت�شادية يف 
�إمارة �أبوظبي �إ�شافة �إىل ت�شليط �ل�شوء على �أهمية وحجم م�شاركة �الأن�شطة 
�لكتاب  وبح�شب  زم��ن��ي��ة.  �شل�شلة  خ��ال  �لعاملني  تعوي�شات  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�الإح�شائي فقد �رتفعت تعوي�شات �لعاملني باالأ�شعار �جلارية من 221.174 
 2016 227.743 مليار دره��م يف ع��ام  �إىل   2015 مليار دره��م خ��ال ع��ام 
هي   2016 ع���ام  خ���ال  �ل��ن��م��و  يف  رئي�شي  ب�شكل  �مل�شاهمة  �الأن�����ش��ط��ة  وك��ان��ت 
و�لتخزين" ومبعدالت منو  عمل" و"�لنقل  ك�شاحب  �ملعي�شية  �الأ�شر  "�أن�شطة 

�لتو�يل. على  و8.5%   9.2%
و�أظهر �لكتاب �الإح�شائي منو� ملحوظا يف �إجمايل �ال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر يف 
�إمارة �أبوظبي حيث تقوم حكومة �أبوظبي بخطو�ت عديدة من �شاأنها خلق �ملناخ 
�ملنا�شب لتعزيز ثقة �مل�شتثمر يف �القت�شاد �الأمر �لذي �أ�شهم يف بلوغ �ال�شتثمار 
 2015 ع��ام  نهاية  يف  دره��م  مليار   88.1 �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ملبا�شر  �الأجنبي 

باملقارنة مع 81.1 مليار درهم يف نهاية عام 2014 .
يف  ��شتقطبتها  �لتي  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت  حجم  �رتفاع  �إىل  �لنمو  ه��ذ�  وع��ز� 
�أجنبية  ��شتثمار�ت  ��شتقطبت  و�لتي  �لتاأمني  و�أن�شطة  �ملالية  �الأن�شطة  من  كل 
مبا�شرة بلغت قيمتها 13.338 مليار درهم يف نهاية عام 2015 باملقارنة مع 
2014.. ون�شاط �ل�شناعات �لتحويلية  نهاية عام  يف  درهم  مليار   12.731
عام  نهاية  يف  �ملبا�شر  �الأجنبي  �ال�شتثمار  ر�شيد  �إجمايل  من   19.5% بن�شبة 
�ل�شناعات �ال�شتخر�جية �لذي ي�شمل �لنفط �خلام و�لغاز  �أما ن�شاط   ..  2015

�لطبيعي فقد �أ�شهم بن�شبة 9.5%.
جعلتها  ��شتثمارية  بتجربة  �الأخ���رية  �ل�شنو�ت  خ��ال  �أبوظبي  �إم���ارة  ومت��ي��زت 
مع  �حلكومية  �ل�شيا�شات  تناغمت  حيث  �ل��ك��ربى  �لعاملية  لل�شركات  مق�شد� 
جهود �لقطاع �خلا�ش يف ظل �لتوجهات و�ل�شيا�شات �حلكومية �لر�شيدة وتعزيز 
�أو��شر هذه �ل�شر�كة.. وح�شب بيانات �لكتاب �الإح�شائي �ل�شنوي فقد بلغ حجم 
نهاية عام  دره��م يف  88.1 مليار  �أبوظبي  �إم��ارة  �ملبا�شر يف  �الأجنبي  �ال�شتثمار 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل باالأ�شعار  قيمة  من   11.3% يعادل  ما  وهو   2015

�جلارية خال �لعام نف�شه .
ويعك�ش هذ� �لتطور �لكبري يف �ال�شتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�شرة يف �الإمارة حجم 
�جلهود �ملكثفة �لتي بذلتها حكومة �أبوظبي يف تعزيز دور �لقطاع �خلا�ش وزيادة 

فعاليته يف تنويع �لقاعدة �القت�شادية ودفع م�شرية �لتنمية.

اأنتليجين�س" تثبت  "كابيتال 
ت�سنيف "بنك دبي التجاري"

•• دبي – د. حممود علياء

ثبتت وكالة "كابيتال �أنتليجين�ش" ت�شنيف �لقوة �ملالية لبنك دبي �لتجاري 
عند درجة "+BBB"، مع منحه نظرة م�شتقبلية م�شتقرة، م�شرية �إىل �أن 
كفاية روؤو���ش �الأم��و�ل يف �لبنك وحجم �ل�شيولة و�لربحية كانت من بني 

�لعو�مل �لتي مت بناء عليها منح �لبنك هذ� �لت�شنيف.
وقالت �إن �ل�شغوط �لتي عانتها �ل�شيولة يف قطاع �لبنوك منذ �لعام 2015، 
يف  �لتمويل  تكلفة  يف  م�شتقر  منو  �إىل  �أدت   2016 من  �الأوىل  و�الأ�شهر 
�لقطاع �إجمااًل، �إ�شافة �إىل �أن تكلفة �لتمويل ت�شجل منو�ً متو��شًا بف�شل 
زيادة �أ�شعار �لفائدة يف �لواليات �ملتحدة.  و�أ�شافت �أن �لبنك ميتلك ميزة 
�لكبري من ح�شاباته �جلارية  �لزيادة، حيث عزز �حلجم  تناف�شية يف هذه 
وح�شابات �لتوفري من قدرة �لبنك على �إبقاء تكلفة �لتمويل عند م�شتويات 
منخف�شة باملقارنة مع �لبنوك �الأخرى، كما �شجل �لبنك �رتفاعاً يف �أعد�د 

�حل�شابات �جلارية و�لتوفري يف �لربع �الأول من �لعام �جلاري.

اقت�سادية اأبوظبي تطلق م�سروع برنامج خدمة 
املتعاملني الأول من نوعه الذي يحاكي امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت د�ئرة �لتنمية �القت�شادية - �أبوظبي م�شروع برنامج خدمة �ملتعاملني 
�لذي يهدف �إىل تطوير وتر�شيخ ثقافة �إ�شعاد �ملتعاملني وخدمتهم ويعترب 
يعتمد على جمموعة من منهجيات  باعتباره  �ملنطقة  نوعه يف  �الأول من 
�لتدريب �لتي حتاكي �مل�شتقبل ويتبنى م�شاريع ر�ئدة يف خدمة �ملتعاملني 

وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
و قال �شعادة خليفة بن �شامل �ملن�شوري وكيل �لد�ئرة باالإنابة خال حفل 
�طاق م�شروع �لربنامج �إن �لد�ئرة متر مبرحلة هامة يف خدمة �ملتعاملني 
�الإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  �ل��ك��رتون��ي��ا  ت��وف��ري جميع خدماتها  �ك��ت��م��ال  م��ع 

.ADBC و�لتطبيق �لذكي
�لد�ئرة  خدمات  يف  �لهام  �ال�شرت�تيجي  �لتغيري  لهذ�  نظر�  �إن��ه  و�أ���ش��اف 
خدمة  ب�شاأن  للد�ئرة  �ملوؤ�ش�شية  �لثقافة  يف  تغيري�  نحدث  �أن  ينبغي  فاإنه 

�ملتعاملني من خال مو�كبة �لتطور و�لتحديث يف تقدمي �خلدمات.
منه  مهم  جانب  يف  يركز  �ملتعاملني  خدمة  برنامج  م�شروع  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�ملعنيني  �ملتعاملني  خدمة  موظفي  وم��ه��ار�ت  ق��در�ت  وتنمية  تطوير  على 
باإجناز �ملعامات �لكرتونيا �إىل جانب �خلدمات �الآخرى وذلك وفق �أف�شل 
خدمة  يف  �لتميز  وم��ب��ادئ  �أ�ش�ش  �إن  �ملن�شوري  وق��ال  �لدولية.  �ملمار�شات 
�ملتعاملني ال تتغري و�شتظل ثابتة مهما بلغت �حلد�ثة و�لتطور من مر�حل 
متقدمة فهي �شلوك عام ينبغي �لتقيد به �إال �أن �حتياجات �ملتعاملني هي 
�لتي تتغري مع هذ� �لتطور �لتكنولوجي �لذي ن�شهده �ليوم بحيث تتغري 

معها و�شائل �لتو��شل و�للغة �مل�شتخدمة من خلف �أجهزة �حلا�شوب.
�أهمية �ال�شتفادة من هذ� �لربنامج �لذي يركز على  �ل�شياق  و�أكد يف هذ� 
عرب  �لذكية  �خلدمة  مفاهيم  و�إدخ���ال  �ملتعاملني  جتربة  وتعزيز  تطوير 
تطوير �لقدر�ت و �لكفاء�ت �لوظيفية لفرق �لعمل مبا يتنا�شب مع �أف�شل 

�ملمار�شات �لعاملية و�ملخرجات من تقارير �لتقييم .

حممد �شاه زين�شليمان نا�شر موز�م �كربحممد عمريعادل زمان
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العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2422  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ريا �شامي لل�شياحة �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /جيم�ش �وكيزى �ونيتوبى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها)18568 
لها  وح���ددت    MB16921337AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �ش  �مل��و�ف��ق:2017/7/16  يوم �الحد  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5862  عمايل جزئي

�������ش.ذ.م.م  �ل����ربي  �ل��ن��ق��ل  �ل��ن��ور���ش وك��ي��ل و���ش��ائ��ل  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-و�دي  �ىل 
جم���ه���ول حم���ل �الق����ام����ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /م�����ش��ط��ف��ى �ح���م���د ج��م��ع��ه ن�����ش��ر  قد 
�أق������ام ع��ل��ي��ك �ل����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   36066.6(
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB174661709AE:ل�شكوى�
2017/8/9 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4370  عمايل جزئي

جمهول  �����ش.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �هلل  �شناء  1-خ��ال��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د عبا�ش حممد ع���ارف  ق��د �أق���ام عليك 
درهم(   12012( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ وق������دره )800 دره������م( وب���ال���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�الربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE172164900MB:ل�شكوى�
�ملو�فق 2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1642  عمايل  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ر ئي دي لاد�ره �لت�شويقيه  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
ر�ديك خابيبولني وميثله:�مل خمي�ش دروي�ش حممد �لبلو�شي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ر�ديك خابيبولني 
بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )�ثنان وثمانون �لف وثاثون درهم( وتذكرة 
ع��ودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� مامل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر 
ورف�شت  منها  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�شاريف  من  باملنا�شب  عليها  �ملدعي  و�لزمت 
ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5274  عمايل جزئي
�ن  �الق��ام��ة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  �الم���ار�ت  �ملدعي عليه / 1-�لومكو  �ىل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�لرحمن   عبد�لرحمن  /ها�شم  �ملدعي 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )57545 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1200 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb173756790ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ل�شاعة 08.30 �ش  �ملو�فق 2017/7/19  �الربعاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4230  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نانون لتاجري �ل�شيار�ت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �ملدعي /عماد خمائيل خربو�ش  قد  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   88700( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb171502176ae  وحددت لها جل�شة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/24 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4515  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملرى لانظمة �المنية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد  �ف�شل   �شري  �شودهري  �ف�شل  �شري  /عا�شم 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
�ل�شكوى:MB172994831AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/17 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1959  عمايل  جزئي 

ب���ان �ملحكمة  ب��ي��ت��ز�  جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة نعلنكم  �ي��ت��ز�  �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-  �ىل 
ل�شالح/ �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/6/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
باالجوروناثان جاني�شان بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )25.471( درهم 
وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �شاحب 
عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت 
. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني  ما عد� ذلك من طلبات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �الع��ان �شدر  �ليوم  يوما �عتبار� من 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5749  عمايل جزئي
جمهول  �����ش.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ل�شام�شي  1-م���رمي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع��ب��د �ل�����ش��ت��ار ن���دمي حم��م��د ���ش��ري��ف  ق��د �أقام 
 8839( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ل�شكوى:MB173244308AE  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة م�شاء�   15.00 �ل�شاعة   2017/7/24
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6281  عمايل جزئي

ف��رع جمهول   - ذ.م.م  �ل��ب��ن��اء  مل��ق��اوالت  �لنخبة  1-���ش��رك��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع��امل��غ��ري ح�شني �ر���ش��اد ع��ل��ي  ق��د �أق����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )13216 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �الحد  يوم  لها جل�شة  �ل�شكوى:MB171921243AE  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/7/16
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6289  عمايل جزئي

ف��رع جمهول   - ذ.م.م  �ل��ب��ن��اء  مل��ق��اوالت  �لنخبة  1-���ش��رك��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ت����اج �ال����ش���ام ك��ف��ل �ل���دي���ن  ق���د �أق�����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )11460 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �الحد  يوم  لها جل�شة  �ل�شكوى:MB171921148AE  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/7/16
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5593  عمايل جزئي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ب�����در �ل���زم���ان ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة ��������ش.ذ.م.م جمهول 
�أق���ام عليك  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�شاجد ح�شني ���ش��ادق ح�شني  ق��د 
�ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )57.060 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ل�شكوى:MB172521020AE  وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
2017/8/1 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4221  عمايل جزئي
جمهول  �������ش.ذ.م.م  �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ي��و���ش��ف  1-غ��ل��ف��ام   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د ب��روي��ز ع��ب��د�حل��م��ي��د  ق��د �أق����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )14387 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�الربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173632899AE:ل�شكوى�
�ملو�فق 2017/7/19 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3787  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فابريو للتجاره �لعامه �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /ب�شارت ح�شني حممد ريا�شت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13424 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE171053746MB:800 درهم( وبالر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى(
�ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/7/19 �مل��و�ف��ق  �الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �الأقل ، تق�شري مدة �العان .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4497  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بر�مي الين للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /نظم �لبوهيان زمري �لدين بوهيان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
ع��وده مببلغ )1000  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)18.695  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB172522852AE  وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/7/19 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت بتق�شري مدة �العان.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4755  عمايل جزئي

�����ش.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  الي��ن  1-ب���ر�مي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /معني �لدين ها�شم خا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)16.738.1  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
  MB172523453AE:ل�شكوى� و�مل�شاريف رقم  و�لر�شوم  )1000 درهم( 
�ل�شاعة 8.30 �ش مبكتب  �مل���و�ف���ق:2017/7/23  ي��وم �الح��د  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3969  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-فتا�ش للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /جبني ناد�ر�جان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )12781 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB17285436AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/7/19 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4244  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�يفري ثينج للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�يهاب �شبحي حممد �لهاي�ش  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   14750( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
  MB171013731AE:2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى(
�ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/7/23 �مل���و�ف���ق  �الح����د  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �الأقل ، علما بان �لدعوى جددت من �ل�شطب .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4324  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملجرة لل�شياحة �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شار�فانان بيت�شاير �تنام قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)17969  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB170703561AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �ش   8.30 �ل�شاعة  �مل���و�ف���ق:2017/7/18  �لثاثاء 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، و�مرت بتق�شري �ملدة.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/636  عمايل  جزئي 

�القامة  حمل  جمهول  فردية   موؤ�ش�شة   - لل�شتائر  �شوبرة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2017/5/11 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
باأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  باتيل  دهيابهاي  بهاي  ل�شالح/�شوري�ش  �ع��اه  �ملذكورة 
توؤدي للمدعي مبلغ )47.651( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما 
مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات 
و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
�شاحب  با�شم  �شدر  �الع��ان  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3450  عمايل جزئي
����ش.ذ.م.م  �مل��دع��ي عليه / 1-�����ش ج��ي ب�شت خل��دم��ات مكافحة �حل�����ش��ر�ت  �ىل 
جم���ه���ول حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ج���اجن���اده���ار د���ش��اف��ن��ي  ق���د �أق����ام 
 33355( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�خلمي�ش  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171762552AE:ل�شكوى�
�ملو�فق 2017/7/27 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5559  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كيو تي �شي للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /عبد�لوحيد حممد عرفان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9211( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB173154090AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/17 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4619  عمايل جزئي

�ن  �الق��ام��ة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  �شريكل ميديا  1-ذ�   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �أق���ام عليك  ب��ات��اال  ق��د  �مل��دع��ي /ك��ات��ري��ن �جن��ول��و 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22297( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb171306549ae  وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ش   08.30 �ل�شاعة   2017/7/27 �ملو�فق  �خلمي�ش  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/789  عمايل  جزئي 

���ش.ذ.م.م جمهول حمل  �لكهروميكانيكية  �وب��ال لاعمال  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
يف    2017/4/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة 
�لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/جيان �ور� متوروثي �شاجيفان بالز�م �ملدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )ثمانية �الف ومائتان وثاثة وثمانون درهم( وتذكرة 
عودة �ىل وطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل 
�خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها 
لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�شت 
خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4656  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بر �حلكمان لل�شيافة جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �أق���ام عليك  ���ش��ردر�ز علي خ��ان  ق��د  /ري��ا���ش خ��ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   33155( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB172975266AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2017/7/27 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4029  عمايل جزئي

 - ذ.م.م  و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �مليكانيكية  ل��ل��م��ق��اوالت  1-ه���اي���دون   / ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  �ىل 
ف��رع دب��ي جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /وي��ل��ي��م ب��رو���ش ب��اي��ن  ق��د �أقام 
 267.254( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
و�مل�������ش���اري���ف رقم  و�ل����ر�����ش����وم  دره�������م(  ع������ودة مب��ب��ل��غ )3000  وت����ذك����رة  دره�������م( 
�ملو�فق  �خلمي�ش  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB170395865AE:ل�شكوى�
فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ل�شاعة 08.30 �ش   2017/7/27
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4430  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ر�نزيت �شينغ لاعمال �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د خ��ال��د غ��ام ر���ش��ول ق��د �أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)8600  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
لها  �ل�شكوى:mb171238289ae  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق:2017/7/18 �ل�شاعة 8.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت بتق�شري �ملدة.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5328  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ديفوكر�فت�ش للحلول �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /مريز� مظفر �حمد ظفر �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)12305  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB174278625AE  وحددت لها جل�شة 
يوم �لثاثاء �ملو�فق:2017/7/18 �ل�شاعة 8.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، و�مرت بتق�شري �ملدة.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4323  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم عرو�ش �لرمال جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /

حممد جميب �لرحمن ب�شري �لدين  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   30084( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB17363739AE  وحددت لها جل�شة 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/8/2 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3554  عمايل جزئي

�����ش.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �لفنية  للخدمات  �مل��ي��ز�ن  �مل��دع��ي عليه / 1-جن��م��ة  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ح��اج��ي حم��م��د غ���ام ر���ش��ول  ق��د �أق����ام عليك �لدعوى 
وتذكرة  دره����م(   30932( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى  رق����م  و�مل�����ش��اري��ف  ب��ال��ر���ش��وم  و�ل���ز�م���ه���ا  دره�����م(   2000( ب��ق��ي��م��ة  ع����ودة 
�ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    mb171796863ae:لعمالية�
2017/8/1 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4238  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  و�القم�شة  للمن�شوجات  1-ح��ي��زوم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /علي ر� مو�شي ��شماعيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)36250 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb169185685ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم �خلمي�ش �ملو�فق:2017/7/27 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2118  عمايل  جزئي 

���ش.ذ.م.م جمهول حمل  �لد�خلي  �لت�شميم  �ىل �ملحكوم عليه/1- كوزميك خلدمات 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/14  يف �لدعوى 
توؤدي  ب���اأن  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  فيافيناكات  ل�شالح/عبد�لكرمي  �ع���اه  �مل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ )30706 درهم( وبتذكرة �لعودة لوطنه عينا �و نقد� مامل يلتحق بخدمة 
�شاحب عمل �خر عند تنفيذ هذ� �حلكم وباملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شروفات ورف�شت 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/8397  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- رويال فالكون لنقل �لركاب باحلافات �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لريامي  �ملدعي/فاروق حممد �شابر حممد وميثله:ح�شن علي مطر 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/فاروق حممد �شابر حممد 
بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )25.717 درهم( و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 9% �شنويا 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د عد� �لف�شل �لتع�شفي فمن �شريورة �حلكم نهائيا 
�خر  ل��دى �شاحب عمل  بالعمل  �لتحق  قد  يكن  ما مل  نقد�  �و مقابلها  عينا  ملوطنه  ع��ودة  وتذكرة 
و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات ومبلغ ثاثة �الف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�عفت �ملدعي من 
ن�شيبه منها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1754 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة طوبا للتجارة �لعامة ذ.م.م  2- جمتبى م�شعود 
كا�شف حقيقي جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�مل�شرف �لعربي 
لا�شتثمار و�لتجارة �خلارجية وميثله:عبا�ش م�شتت فندي �ملالكي قد �أقام 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )5898059.78( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1805 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- بقالة �شباعي ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 

طالب �لتنفيذ/جيان ديفاكار�ن وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي 

قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )36209( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 

�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/632  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حممد ب�شري �تيكال بافا �تيكال  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة زيورخ �ل�شرق �الو�شط للتاأمني - فرع 
قد  �لنعيمي  �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد  وميثله:عبد�لرحمن  دب��ي 

��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2016/288 مدين جزئي     
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�ش  �ملو�فق 2017/8/3 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
مذكرة اعالن بالن�صر

                يف  الدعوى 2017/134  ا�صتئناف تنفيذ عقاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- جعفر ح�شني بيت �لهي  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /ر�جني ر�د�كري�شنان �شوماتي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2011/744 تنفيذ �يجار�ت بتاريخ:2017/6/13     

وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/8/9 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/1677  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1-ديجتال �فيك�ش للدعايه و�العان �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بر�كريتى تيو�رى  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )30951(
مبلغ )2339( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2153  تنفيذ عمايل 

���ش.ذ.م.م جمهول  �لفنية  �ملنفذ �شده/1-كري�شتال كلري للخدمات  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شاجد �لرحمن �شفيق �لرحمن  قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )8629( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )900( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2015/138  تظلم �صرعي

�القامة  حم��ل  جمهول  �لرميثي  ه��ال  ح�شن  1-ح�شه   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
مبا �ن �ملتظلم / في�شل بن عبد�لعزيز بن �ل�شيخ حممد بن �حمد �خلزرجي 
قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �المر على 
لها جل�شة  و�مل�شاريف. وح��ددت  و�لر�شوم  رق���م:772/2015  عري�شة )�شرعي( 
يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/7/18   �ل�شاعة 11.00 �ش بالقاعة رق��م:)2(  لذ� 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 
، ويف حالة  �الأق��ل  �أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/612  تنفيذ عقاري 

�ىل �ملنفذ �شده/1-يو�شف �حمد �بر�هيم حممد �حلو�ي جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/درر �المار�ت �لعقارية �ش.ذ.م.م  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )28795540( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/152 تنفيذ جتاري

جمهول  ���ش.ذ.م.م  لا�شتثمار  ميدي�شت  �ك�شنتيال  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�نكا كو�شتيا وميثله:حممد �حمد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  علي عبد�لرحمن بو ها�شم قد 
دره��م �ىل  وق��دره )224516.12(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1765  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  جاميكا بلو كويف �شوب ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/�شركة هاي فوودز للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثله:�حمد مهدي فهد بادي 
�لعتيبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)15534 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق  2017/7/18   �ل�شاعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/2581  جتاري  جزئي 

�����ش.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  �خلليج  �أ���ش  ج��ي  ب��ي  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/4/6  يف �لدعوى 
�ملدعى  بالز�م  ذ.م.م  �خلفيف  للطابوق  �شبكرتوم  ل�شالح/م�شنع  �ع��اه  �ملذكورة 
م���ن:2016/11/19   %9 وفائدة  للمدعية  دره��م   )131.697.92( مبلغ  ب��اد�ء  عليها 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها مب�شاريف �لدعوى وبالف درهم �تعاب 
�ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/1932  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  ون تت�ش لاعان و�لن�شر جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/�ميديت كورير �ك�شربي�ش �ش.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مببلغ وقدره )1644( درهم و�لفائدة و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت 
 Ch لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق  2017/7/18   �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
C.13.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�أيام على  ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/30  جتاري  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- فيكتوري هومز للو�شاطة �لعقارية - وميثلها قانونا/�شامل بانديلي 
2- برني�ش �ناند بار�ماتنان فيتامانيكم بار�مانامت فيت جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/

& �ن بي كيه خلدمات �لتمويل ���ش.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليهما برد �ل�شيكني  �شركة �يه 
يف  وقيمتها  للمدعية  �ال�شامي  �بوظبي  بنك  على  و�مل�شحوبة  رق���م���ي:500011/500012 
حالة �شرفهما ف�شا عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت طلب �لتعوي�ش . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/1848  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- مقهى روي��ال ك��رو�ن جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �����ش.ذ.م.م  �شليو�شينز  وورك  ن��ت  لوجيكل 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/6/7  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/لوجيكل نت وورك 
�شليو�شينز �ش.ذ.م.م بالز�م �ل�شركة �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية )22115( 
بر�شوم  و�لزمتها  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  م���ن:2016/5/3  �عتبار�   %9 وفائدة  درهما 
وم�شروفات �لدعوى . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2083  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ر�جا عبيد �لرحمن ر�جا جاويد �خرت جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/نيتني باو�ر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها�حلكم بالز�م �ملدعي 
عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )7000( درهم للمدعي و�لفائدة �لقانونيه 9% من تاريخ 
�ال�شتحقاق حتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق  2017/7/25  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/1738  جتاري جزئي
�ن  �ل��ع��رب فهيم �حمد جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه / 1-  �حمد ع��ز  �ىل 
�لهال )�شركة م�شاهمه عامه( وميثله:نا�شر مال �هلل حممد غامن  �ملدعي/م�شرف 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )8218.32 
�ملو�فق   �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
2017/7/23   �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1894  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  �لقو�ش للمقاوالت �ش.ذ.م.م 2- عرفان �حمد �م �ي �شبور ب�شفته �ملدير 
و�شريك ب�شركة �لقو�ش للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�شركة �حمد 
يو�شف وح�شن عبد�هلل للتجارة ميثلها ح�شن عبد�هلل عبد�لعزيز �حلمادي وميثله:��شماعيل 
ح�شن علي حممد �جلعبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م   )98629( وق���دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن 
و�لفائدة 9% من تاريخ ميعاد �ال�شتحقاق:2016/7/24 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �لنز�ع 
�لتجاري رقم:99/2017 و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ش 
�ملو�فق  2017/7/20 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثاثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/2676  جتاري  جزئي 

بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شورجنون  ربوليكاربيو  ج��اي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/8  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/

بنك دبي �ال�شامي �ش.م.ع بالز�م �ملدعي عليه )جاي ربوليكاربيو �شورجنون( بان يوؤدي 
للمدعي )بنك دبي �ال�شامي ���ش.م.ع( مبلغ وقدره )39.349.26( درهم مبا بعادل ثمن 
درهم  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمته  �ل�شكر  من  ج��ر�م  كيلو   )15.739.704(
يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2040  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ك �م �لتجزئة �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�ملطالبة  �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  ���ش.ذ.م.م قد  مهتاب للخ�شار و�لفو�كه 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )324.873/01( درهم وفائدة 12% من 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
 Ch وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق  2017/7/23  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   1.C.14

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1235  جتاري كلي

�ف�شور م�شجلة يف جزر  �نف�شتمنت ليمتد - �شركة  �ملدعي عليه / 1- جاجنا هو�شبيتاليتى  �ىل 
�لعذر�ء �لربيطانية حتت رقم:1773440 وميثلها/�ومي�ش جايكي�شان �مارمانى هندي �جلن�شية 
جريت  م��ن  )ف���رع  ج��رين��ى  ج��ري��ت  مطعم   -3 ������ش.ذ.م.م  لا�شتثمار  هو�شبيتاليتى  ج��ري��ت   -2
هو�شبيتاليتى لا�شتثمار �ش.ذ.م.م( جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/تي �ل جي للو�شاطة 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �شلطان  �حمد عبد�هلل  ���ش.ذ.م.م وميثله:�شيخة  �لتجارية 
�ملطالبة بحل وت�شفية �ملدعي عليها �لثانية وفرعها )�ملدعي عليها �لثالثة( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/7/19  �ل�شاعة 9.30 �ش 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch 2.E.22 بالقاعة 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/566  جتاري  كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- فتحي خريي �حمد �شالح جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
فرهاد قهرمان بختيار بختياري نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2017/5/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/فرهاد قهرمان بختيار بختياري بالز�م 
بالفائدة  بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )94.870.219( درهم و�لز�مه  �ملدعي عليه 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�ل��ز�م��ه  يف:2016/9/1  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  عنه 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1171  جتاري كلي

�القامة مبا  �شامي جمهول حمل  كري�شنا  مانيم  1-�شوبر�   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ش.ذ.م.م  ومكوناتها  �ل�شيار�ت  غيار  قطع  لتجارة  �لذهبية  �ملدعي/�ل�شاحة  �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  وميثله:علي �شلطان علي �حلد�د قد 
�ملحاماة.   �تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  عليه  و�مل��دع��ي  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ 
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق  2017/7/17   �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 2.E.21
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1252  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-دو�شيجا للتجارة �لعامة )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�ي بي �ي ��ش �يه EBISA وميثله:�حمد ح�شن رم�شان 
�ل علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )9069970.32(
   2017/8/7 �ملو�فق   �الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ش   9.30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1458  مدين جزئي

�القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �شعبان  �ل�شيد  �شعبان  �ح��م��د   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل��رز�ز وميثله:خالد كلندر عبد�هلل  �لدين حممد ح�شن  �ملدعي/�شعد  �ن  مبا 
ح�شني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )37.000( وق��دره  
�لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�شاعة    2017/7/18 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1518  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ناديو ماكارميى جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/

ناهومي جريما �يدو�رد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالتعميم 

جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  �ملخالفات  قيمة  ودف��ع  �ل�شيارة  على 

 Ch 2.D.17 بالقاعة  8.30 �ش  �ل�شاعة  �ملو�فق  2017/8/7   �الثنني  يوم 

لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  . 

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1553  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ب�شري �تيكال بافا �تيكال 2- �شركة زيروخ �ل�شرق �الو�شط 
للتاأمني )فرع دبي( جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ليلى بوثانبيديكايل �نايل 
�بو ناد�كال بي �و ب�شفتها من ورثة روبي�ش عبد�ل�شام )و�لدته( وميثله:هاين رجب 
مو�شى عبد�هلل �جل�شمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة �ملدعي بالت�شامن 
و�لت�شامم مببلغ وقدره )250.000( درهم مع �لفائدة �لقانونية وبو�قع 12% من تاريخ 
�لر�شوم  ب�شد�د  و�لت�شامم  بالت�شامن  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة 
�مل��و�ف��ق  2017/7/18    �لثاثاء  ي��وم  لها جل�شة  �مل��ح��ام��اة.  وح��ددت  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
�أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �ش 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/301  مدين كلي

كرمي  ن��و�ف  ثائر   -2 �الردن��ي��ه  �مللكيه  �جلوية  �خلطوط  1-�شركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل�شرع  حممد  �ب��ر�ه��ي��م  ح�شن  حممد   -4 ب��ردوي��ل  �شالح  حممد  �جم��د   -3 �ل��ع��ب��دهلل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/تامر حميدو حممد �ملن�شاوي وميثله:خالد كلندر 
عبد�هلل ح�شني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها ندب خبري فني من هيئة �لطري�ن 
�ملو�فق   �لثاثاء  يوم  لها جل�شة  �ملحاماة.  وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملدين 
2017/7/18   �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/231  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- مليحة �شيخ جمهول حمل �القامة مبا 
عبد�هلل  وميثله:�شمرية  لكهاين  ح�شني  هونيد   / �مل�شتاأنف  �ن 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  قرقا�ش   علي 
رقم 2016/488 مدين كلي بتاريخ:2016/11/21  وحددت لها 
جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/10/4 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                             �ىل �ملدعي عليه/كيو تي �شي للمقاوالت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة يوم 2017/7/24 �ل�شاعة 8:30  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
�يام على �القل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم �شيكون  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاث 

مبثابة ح�شوري.  باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف 
الق�صايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 2017/5704 عمايل جزئي
2017/5705 عمايل جزئي
2017/5706 عمايل جزئي
2017/5707 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
حممد ��شتياق عبد�خلالق
�عجاز �حمد �لطاف ح�شني
�شرد�ر جنيد ح�شن �لدين

حممد رفقت كالو خان

مبلغ �ملطالبة
7325 درهم + تذكرة �لعودة
9212 درهم + تذكرة �لعودة
9212 درهم + تذكرة �لعودة
9194 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  ال�صماء           
تعلن د�ئ��رة حماكم ر�أ���ش �خليمة ب��اأن �مل��دع��وة/ زه��ر�ء علي كيديه 
�ىل  )زه���ر�ء(  م��ن  �الول  �ملقطع  لتغيري  تقدمت   ، �لبلو�شي  ح�شن 
كيديه  علي  /زه���رة  �لتغيري  بعد  ��شمها  ليكون   ، ال�شمها  )زه���رة( 

ح�شن �لبلو�شي.  
و�ن من له م�شلحة يف �العرت��ش �ن يتقدم خال خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ �العان �قام ق�شم �ال�شهاد�ت يف حمكمة ر�أ�ش �خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  ال�صماء           
تعلن د�ئ����رة حم��اك��م ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة ب���اأن �مل���دع���وة/ حم��ب��وب��ة ح�شن 
�بر�هيم حممد عبد�هلل ، تقدمت طالبة تغيري �ملقطع �الول ال�شمها 
/مهرة  �لتغيري  بعد  ��شمها  ليكون   ، )م��ه��رة(   �ىل  )حمبوبة(  من 

ح�شن �بر�هيم حممد عبد�هلل.  
و�ن من له م�شلحة يف �العرت��ش �ن يتقدم خال خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ �العان �قام ق�شم �ال�شهاد�ت يف حمكمة ر�أ�ش �خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  ايت �سرتيت  �ض.ذ.م.م

حمدودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  ند�ل�شبا   - خا�ش  مكتب  �لعنو�ن: 
هذ�  1148487 مبوجب  �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رقم   721410 �لرخ�شة:  رقم 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/06/18  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/06/18 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
واملحا�سبة �لعنو�ن: مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة  - هور �لعنز 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  م�شطحباً 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  نا�ض �سفاري  �ض.ذ.م.م

حمدودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  �ل�شبا  ند   - ملك  مكتب  �لعنو�ن: 
هذ�  1190560 مبوجب  �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رقم   742362 �لرخ�شة:  رقم 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/06/18  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/06/18 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
واملحا�سبة �لعنو�ن: مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة  - هور �لعنز 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  م�شطحباً 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة

  - �لعنز  دي���رة  - ه��ور  �ل�شعايل -  ع��ب��د�هلل  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 204 ملك 
هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
ايت  لت�شفية  �أع��اه  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية 
�سرتيت  �ــض.ذ.م.م وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/06/18 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/06/18 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة

  - �لعنز  دي���رة  - ه��ور  �ل�شعايل -  ع��ب��د�هلل  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 204 ملك 
هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
نا�ض  لت�شفية  �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية 
بتاريخ 2017/06/18  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  �ــض.ذ.م.م  �سفاري 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/06/18 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  مكتب �سقور نا�ض  �ض.ذ.م.م

�لعنو�ن: مكتب ملك خا�ش - ند�ل�شبا �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. 
هذ�  1154970 مبوجب  �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رقم   727397 �لرخ�شة:  رقم 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/06/18  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/06/18 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
واملحا�سبة �لعنو�ن: مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة  - هور �لعنز 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  م�شطحباً 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  فزاع جيمينج  �ض.ذ.م.م

�لعنو�ن: مكتب ملك خا�ش - ند�ل�شبا �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. 
هذ�  1036229 مبوجب  �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رقم   617527 �لرخ�شة:  رقم 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/06/18  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/06/18 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
واملحا�سبة �لعنو�ن: مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة  - هور �لعنز 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  م�شطحباً 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة

  - �لعنز  دي���رة  - ه��ور  �ل�شعايل -  ع��ب��د�هلل  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 204 ملك 
هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
مكتب  لت�شفية  �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �القت�شادية بدبي 
�سقور نا�ض �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/06/18 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/06/18 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة

  - �لعنز  دي���رة  - ه��ور  �ل�شعايل -  ع��ب��د�هلل  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 204 ملك 
هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
فزاع  لت�شفية  �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية 
 2017/06/18 بتاريخ  دبي  حماكم  قر�ر  مبوجب  وذلك  �ض.ذ.م.م  جيمينج 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/06/18 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية



العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  مركز �سقور نا�ض لالبحاث البيطرية  �ض.ذ.م.م

�لعنو�ن: مكتب ملك خا�ش - ند�ل�شبا �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. 
هذ�  1162013 مبوجب  �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رقم   730364 �لرخ�شة:  رقم 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/06/18  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/06/18 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
واملحا�سبة �لعنو�ن: مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة  - هور �لعنز 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  -  هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  م�شطحباً 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  اوربانو  �ض.ذ.م.م

�ل�شكل  بردبي   - ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع   49 �لطابق   - �الم���ار�ت  �ب��ر�ج  �لعنو�ن: مكتب ملك 
�لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 619062 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 
يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1037754
�أع��اه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
دبي بتاريخ 2017/05/23  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/05/23 
كنعان وم�ساركوه  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ش  لديه  وعلى من 
�دوني�ش حليم كنعان - �خلليج  �لعنو�ن: مكتب رقم 1502 ملك  حما�سبون قانونيون 
�لتجاري -  هاتف  5546867-04 فاك�ش: 5530720-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة

�ل��ع��ن��و�ن: م��ك��ت��ب رق���م 204 م��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل�����ش��ع��ايل - دي����رة  - ه���ور �ل��ع��ن��ز -  
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب    04-2389722 فاك�ش:   04-2389721 هاتف  
�القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية مركز �سقور 
نا�ض لالبحاث البيطرية �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/06/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/06/18 وعلى 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ش  �أي  لديه  من 
و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/كنعان وم�ساركوه حما�سبون قانونيون

�لتجاري  �خلليج   - كنعان  حليم  �دوني�ش  ملك   1502 رقم  مكتب  �لعنو�ن:   
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-5530720 ف��اك�����ش:   04-5546867 ه��ات��ف     -
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية 
اوربانو �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/05/23 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/05/23 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  جمريا اوي�س�ض فيلج  �ض.ذ.م.م

ذ�ت م�شوؤولية  �لقانوين:  �ل�شكل  �الوىل  �ل�شفوح  بردبي   - �لعنو�ن: مكتب ملك خا�ش 
حمدودة. رقم �لرخ�شة: 659734 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1083210 مبوجب هذ� 
لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/05/23  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/05/23 وعلى من لديه �أي �عرت��ش 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني كنعان وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لعنو�ن: 
مكتب رقم 1502 ملك �دوني�ش حليم كنعان - �خلليج �لتجاري -  هاتف  04-5546867 
خال  وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً    04-5530720 فاك�ش: 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  اكادميية االمارات الدارة ال�سيافة  �ض.ذ.م.م

�لعنو�ن: مكتب ملك خا�ش - �ل�شفوح �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1030716 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رقم   612577 �لرخ�شة: 
باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/05/23  و�ملوثق 
�أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  وعلى   2017/05/23 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى 
�لعنو�ن:  كنعان وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
مكتب رقم 1502 ملك �دوني�ش حليم كنعان - �خلليج �لتجاري -  هاتف  04-5546867 
خال  وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً    04-5530720 فاك�ش: 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/كنعان وم�ساركوه حما�سبون قانونيون

�لتجاري  �خلليج   - كنعان  حليم  �دوني�ش  ملك   1502 رقم  مكتب  �لعنو�ن:   
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-5530720 ف��اك�����ش:   04-5546867 ه��ات��ف     -
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية 
جمريا اوي�س�ض فيلج �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
 2017/05/23 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2017/05/23
وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/كنعان وم�ساركوه حما�سبون قانونيون

  - �لتجاري  �خلليج   - كنعان  حليم  �دوني�ش  ملك   1502 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:   
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-5530720 فاك�ش:   04-5546867 هاتف  
�القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية اكادميية 
االمارات الدارة ال�سيافة �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/05/23 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/05/23 وعلى 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ش  �أي  لديه  من 
و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��شم �ل�شركة:  ريكور لل�سناعة  �ض.ذ.م.م

�لعنو�ن: م�شتودع رقم 1 و 2 و 3 - ملك مطعم ومقهى �شك�شبري - بردبي - جممع دبي 
لا�شتثمار �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 646171 رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري: 1066899 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد 
�أعاه، وذلك مبوجب  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحال  �ل�شجل �لتجاري لديها  �لتاأ�شري يف  مت 
بتاريخ   دب��ي  �لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق  بتاريخ 2017/05/17   دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
2017/06/01 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ح�سني 
الها�سمي القمة لتدقيق ح�سابات قانونية �لعنو�ن: مكتب رقم 308 ملك نا�شر �حمد 
لوتاه - ديره - �م هرير -  هاتف  3885518-04 فاك�ش: 3885519-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
��شم �مل�شفي/ح�سني الها�سمي القمة لتدقيق ح�سابات قانونية

ل��وت��اه - دي���ره - �م ه��ري��ر -   �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 308 ملك نا�شر �ح��م��د   
هاتف  3885518-04 فاك�ش: 3885519-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
ريكور  �أعاه لت�شفية  باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور  �القت�شادية بدبي 
لل�سناعة �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/05/17 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/06/01 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

�ىل  ب��اال���ش��ارة  عليه  �مل��دع��ى  �لبلو�شي  ع��ل��ي  �شلطان  �ل�شيد 
�ن��ت��د�ب��ن��ا ك��خ��ب��ري م���ن ق���ب���ل   حم��ك��م��ة �ب���و ظ��ب��ي �لتجارية 
�البتد�ئية    يف �لدعوى رقم 2017/2136 �ملقامة �شدكم من 
�ملدعي بنك �الحتاد �لوطني نود دعوتكم �ىل �جتماع خربة  
�الحد  ي��وم  ظهر  �لن�شف  و  ع�شرة  �لثانية   12:30 �ل�شاعة  
2017/7/16 يف مكتبنا �لكائن يف دبي  ديرة بور �شعيد بناية 
�لوحدة �لطابق 5 مكتب 504 ) هاتف 042959958( لتزويدنا 

مبا لديكم من م�شتند�ت متعلقة  بالدعوى �عاه.
اخلبري امل�سريف - جمال خليل يا�سني 

دعوة املدعى عليه لجتماع اخلربة

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
 اعـــــــالن       

تقدم �إيّل �أنا �لكاتب �لعدل باإد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات خورفكان  �ل�شيد 
: �شيد حممد كمباال تيكوموري �جلن�شية �لهندي وطلب �لت�شديق  على حمرر 
تي�شمن تنازل يف ح�شته �لبالغة 100% يف �الأ�شم �لتجاري بقالة �الإمار�ت ، ن�شاط 
�لرخ�شة ور�ش بقالة و�ملرخ�ش من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف كلباء رخ�شة 
جتارية رقم 150674 �ل�شادر بتاريخ 20-2-1982 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
، ليكن معلوما للجميع  �ل�شيد ريادة كوناتان باريد �جلن�شية �لهند  �إىل  بكلباء 
ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  ب��اأن 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء �أ�شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   
 اعـــــــالن       

�ل�شيد:  خورفكان   و�لت�شديقات  �لعدل  �لكاتب  ب��اإد�رة  �لعدل  �لكاتب  �أن��ا  �إيّل  تقدم 
خالد �أحمد د�د �هلل حاجي �لبلو�شي �جلن�شية  �الإمار�ت. وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن تنازل يف ح�شته �لبالغة 100% يف �الأ�شم �لتجاري �شوبر ماركت �الختيار �ملمتاز 
ن�شاط �لرخ�شة �شوبر ماركت و�ملرخ�ش من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف خورفكان 
رخ�شة جتارية رقم 607326 �ل�شادر بتاريخ 26-5-2010 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
�إير�ن. ليكن معلوما للجميع  بخورفكان �إىل �ل�شيد حممد وني�ش جايل �جلن�شية 
باأن �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء �أ�شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان . 
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1200

�جلن�شية  – �أردين  �لربي  خلف  ذيب  – عمر  �ل�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد   – �ل�شيد  �إىل   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
للتجارة  �لذهبية  – �الأعمدة  �لرخ�شة  �جلن�شية يف  �أردين  يو�شف  ر�شدي حممد 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 750441 . وعما بن�ش �ملادة 14 فقرة 
5 من �لقانون �الحتادي رقم 4 ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�شي ن�شر 
هذ� �الإعان للعلم و�أنه �شوف يتم �لت�شديق على �الإجر�ء �مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني 
�أي �عرت��ش حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  من تاريخ هذ� �الإعان فمن لديه 

�لكاتب �لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
الكاتب العدل 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1198

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد- ر�دهكري�شنا بياي �شيابان بياي هندي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 10% وذلك على �ل�شيد – تانكابان 
بياي بابو كوتانونيتان تانكابان بياي هندي �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة �لتجارية 
�مل�شماة ، �لهيا�ش لاأعمال �لفنية مبوجب رخ�شة جتارية رقم 742666 وعما بن�ش 
�ملادة 14 فقرة 5 من �لقانون �الحتادي رقم 4 ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد 
�قت�شي ن�شر هذ� �الإعان للعلم و�أنه �شوف يتم �لت�شديق على �الإجر�ء �مل�شار �إليه بعد 
عليه مر�جعة  ذلك  �عرت��ش حيال  �أي  لديه  �الإعان فمن  تاريخ هذ�  �أ�شبوعني من 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
الكاتب العدل 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1197

�إمار�تي  �لرئي�شي  حممد  �هلل  عبد  �أحمد  حممد   – �ل�شيد  من  كا  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية ون�شبته 51% و�ل�شيد – حممد خري يون�ش �لبلخي �شوري �جلن�شية ون�شبته 25% و�ل�شيد 
�أحمد يون�ش �لبلخي �شوري �جلن�شية ون�شبته 24% يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتهم 
�لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماة – نو�عم  لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل مبوجب رخ�شة 600739 
وذلك لل�شيدة �شمر بنت �شعيد بن �أحمد بر� �شعودية �جلن�شية. تعديات �أخرى : مت تنازل ماك 
�لرتخي�ش �ل�شابقني ل�شاحبها �حلايل ومت تغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة من �شركة ذ�ت م�شئولية 
حمدودة �إىل موؤ�ش�شة فردية ومت تغيري �الأ�شم �لتجاري للرخ�شة من نو�عم لتجارة م�شتح�شر�ت 
�لتجميل ذ م م �إىل نو�عم لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل . وعما بن�ش �ملادة 14 فقرة 5 من �لقانون 
�الحتادي رقم 4 ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�شي ن�شر هذ� �الإعان للعلم و�أنه �شوف 
يتم �لت�شديق على �الإجر�ء �مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني من تاريخ هذ� �الإعان فمن لديه �أي �عرت��ش 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
مكتب الكاتب العدل – ال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1195
�إمار�تي  ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد- ر��شد حممد �شعيد مبارك �شبعة �لكتبي 
�جلن�شية  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100% وذلك �إىل �ل�شيد- 
نذير �ير �أم�شر�يات موتوين هندي �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية خطاط ماليزيا 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم 534891 مت تغيري �ل�شكل �لقانوين 
من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. وعما بن�ش �ملادة 14 فقرة 5 
من �لقانون �الحتادي رقم 4 ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�شي ن�شر هذ� 
�أ�شبوعني من  بعد  �إليه  �مل�شار  �الإجر�ء  �لت�شديق على  يتم  �شوف  و�أنه  للعلم  �الإعان 
�لكاتب  �أي �عرت��ش حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  لديه  �الإعان فمن  تاريخ هذ� 

�لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
الكاتب العدل 
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وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1194

�إمار�تي  �لعزيز علي حممد بن دخني �ملطرو�شي  �ل�شيد- عبد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
�جلن�شية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة �إىل �ل�شيد – عبد �لنا�شر 
مو�شي كوتي فاتون كار� هندي �جلن�شية يف �لرخ�شة �ملهنية : ند و��شط �حلديثة للوجبات 
�ل�شريعة ترخي�ش رقم 535831 تعديا ت �أخرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة الأخر ودخوله 
وكيل خدمات عليها وتغيري �ل�شكل �لقانوين  من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل 
�لقانون �الحتادي رقم 4 ل�شنة 2013 يف �شاأن  �ملادة 14 فقرة 5 من  خدمات. وعما بن�ش 
�لكاتب �لعدل فقد �قت�شي ن�شر هذ� �الإعان للعلم و�أنه �شوف يتم �لت�شديق على �الإجر�ء 
�مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني من تاريخ هذ� �الإعان فمن لديه �أي �عرت��ش حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
مكتب الكاتب العدل 
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وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1193

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد- عقيل حممد �أمني �آل علي �إمار�تي �جلن�شية و�ل�شيد- �إح�شان 
نو�ف كرباج – �شوري �جلن�شية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100% يف 
�لرخ�شة �ملهنية فالة لهدم �ملباين ذ م م رخ�شة رقم 511172 وذلك �إىل �ل�شيد �أحمد جمعه مطر 
جمعه �ملهريي �إمار�تي �جلن�شية تعديات �أخرى مت تغري �ل�شكل �لقانوين من ذم م �إىل موؤ�ش�شة 
فردية مت تغري �الأ�شم �لتجاري من فالة لهدم �ملباين ذ م م �إىل �الأ�شم �لتجاري �جلديد : �الأيدي 
�ملاهرة ملقاوالت �لبناء. مت تغيري �لن�شاط �لتجاري مقاوالت فئة �شاد�شة هدم �إىل �الأ�شم �لتجاري 
�جلديد : مقاوالت بناء فئة خام�شة . وعما بن�ش �ملادة 14 فقرة 5 من �لقانون �الحتادي رقم 4 
ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�شي ن�شر هذ� �الإعان للعلم و�أنه �شوف يتم �لت�شديق 
على �الإجر�ء �مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني من تاريخ هذ� �الإعان فمن لديه �أي �عرت��ش حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
الكاتب العدل 
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وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1196

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد- عمر�ن عبد �هلل نا�شر هال �ملازمي �إمار�تي �جلن�شية 
�مل�شماة  �لتجارية  �لرخ�شة  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
عبد  بن  �شديق  حممد   – لل�شيد  وذلك   524408 رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شادة  كافترييا 
ل�شاحبها  �ل�شابق  �لرخ�شة  مالك  تنازل   : �أخرى  تعديات   . �جلن�شية  باك�شتاين  �حلليم 
�لقانوين للرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية لي�شبح موؤ�ش�شة فردية  �ل�شكل  �حلايل ومت تغيري 
 2013 ل�شنة   4 رقم  �الحتادي  �لقانون  5 من  فقرة   14 �ملادة  بن�ش  وعما  بوكيل خدمات. 
يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�شي ن�شر هذ� �الإعان للعلم و�أنه �شوف يتم �لت�شديق على 
�الإجر�ء �مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني من تاريخ هذ� �الإعان فمن لديه �أي �عرت��ش حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
مكتب الكاتب العدل – ال�صارقة 
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وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1199
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد – ر��شد خان خيو� دين باكت�شاين �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �إىل �ل�شيد – ف�شل �أحمد 
�ملنامة  ج�شر  – خمبز  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  – �أفغان�شتان  حممد  خان 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�شادر من  �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 741386  باإمارة  تاأ�ش�شت 
�القت�شادية بال�شارقة . تعديات �أخرى : ال يوجد . وعما بن�ش �ملادة 14 فقرة 5 
من �لقانون �الحتادي رقم 4 ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�شي ن�شر 
هذ� �الإعان للعلم و�أنه �شوف يتم �لت�شديق على �الإجر�ء �مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني 
�أي �عرت��ش حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  من تاريخ هذ� �الإعان فمن لديه 

�لكاتب �لعدل �ملذكور الإتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية .
الكاتب العدل 
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وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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انذار عديل

   رقم الت�صديق 2017/18046    
�ملنذر: بنك �أبوظبي �لتجاري – �لعنو�ن : �لعنو�ن : �إمارة دبي ديرة �شارع �ملطار بوكالة �ملحامي – من�شور عبد�هلل 
حممد �أحمد �لزرعوين مبوجب �لوكالة حم�شر �لت�شديق رقم 1603004258  تاريخ 2016/5/17وميثله يف �لتوقيع 
بال بن �بر�هيم جميلي مبوجب �لتفوي�ش رقم 2017/1/75588 بتاريخ 3-4-2017 حمكمة دبي �لرئي�شي �ملنذر 
�إليه : نبيلة �شلك نبيله �شلك ر�أ�ش �خليمة – �لنخيل قرب فافل �أبو نعيم هاتف 0506358922 . �ملو�شوع: �إخطار 
ب�شد�د مبلغ وقدره 25.859.68 درهم بوكالتنا  بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لنا باإر�شال هذ� �الإخطار �إيكم يرجي 
�شرعة �شد�د مبلغ وقدره 25.859.68 خم�شة وع�شرون �لف وثمامنائة وت�شعة وخم�شون درهم وثمانية و�شتون فل�ش 
الغري قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة ب�شاأن متويل �ل�شيارة رقم 53263 
خ�شو�ش E دبي من نوع هوند� �أكورد �أحمر و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر لذلك يخطر �ملخطر �ملخطر �إليه 
بالتايل: ب�شرورة �شد�د مبلغ 25.859.68 خم�شة وع�شرون �لف وثمامنائة وتع�شة وخم�شون درهم وثمانية و�شتون 
تاريخ  �أي��ام من  �أق�شاه �شبعة  �ملنذر �شخ�شيا وذل��ك يف موعد  �إىل  �أو  �ملنذر  �إلينا ب�شفتنا وك��اء عن  فل�ش ال غري 
تبليغكم بهذ� �الإخطار و�إال �شوف ن�شطر �آ�شفني التخاذ �إجر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

 اعالن ن�صرا        
خورفكان  مدينة  ومقرها  �لكعبي  �هلل  عبد  حممد  ر��شد  �أحمد  عليه:  �ملدعي 
وذلك حيث �أن �ملدعي ورثة عبد �هلل �شليمان �لكابوري �لوكيل – �شليمان �أحمد 
�شليمان قد �أقام �شدكم دعوى �يجارية بالرقم 71-2017 تنفيذ لدى جلنة ف�ش 
�أو  �شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  خورفكان  مدينة  ببلدية  �اليجارية  �ملنازعات 
وكيا عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
�إر�شال وكيل عنكم يف �لوقت  �أو عدم  �الإع��ان . ويف حال تخلفكم عن �حل�شور 

�ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13   

يف الدعوى رقم 2016/2083 جتاري كلي
تعلن �خلبرية – �ليازية خليفة �ملري �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه  مبوجب �حلكم �ل�شادر 
عن  عد�لة حمكمة �أبوظبي �البتد�ئية �ملورقة بتاريخ 24-5-2017 �ملرفوعة من موؤ�ش�شة حامد 
�لعامة �شد  �ملدعي عليها �شركة �مبريت�ش لوج�شتك�ش ذ م .م تعلن �خلبرية �ملدعي  للتجارة 
عليها – �شركة �مريت�ش لوجيتك�ش  ذ م م حل�شور �جتماع �خلربة يوم �الأربعاء �ملو�فق 7-19-
2017 يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� 2:00 ظهر� مبقر مكتب �خلبرية �لكائن باأبوظبي ب�شارع 
كافة  و�إح�شار   303 رق��م  مكتب  �لثالث  �لطابق  نهال  فندق  خلف  �شنرت  بزن�ش  بناية  حمد�ن 
�لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى حتى ن�شتطيع �أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا 
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�ف���ت���ت���اح معر�ش  ذل�����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة  ج�����اء 
للحرف  �إرث��ي  �لت�شاميم �خلا�ش ملجل�ش 
لارتقاء  من��اء  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  �ملعا�شرة 
�لعا�شمة  يف  �الول  �أم�����ش  م�����ش��اء  ب���امل���ر�أة 
�لربيطانية لندن بح�شور �شعادة �شليمان 
حامد �شامل �ملزروعي �شفري �لدولة لدى 
�ململكة �ملتحدة و�شعادة رمي بن كرم مدير 
موؤ�ش�شة مناء لارتقاء باملر�أة وليو فينيك 
و�ل�شيخة  �شرتيت  بوند  �أوف  فينيك  من 
جمل�ش  رئي�ش  �لقا�شمي  ماجد  بنت  هند 
و�ل�شيخ  بالوكالة  �ل�شارقة  �أعمال  �شيد�ت 
هيئة  م��دي��ر  �لقا�شمي  �شعود  ب��ن  في�شل 
م��ط��ار �ل�����ش��ارق��ة �ل����دويل ون���دى �للو�تي 
مناء  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو 
ل��ارت��ق��اء ب��امل��ر�أة و�ل��دك��ت��ورة م��ي �جلابر 
ع�شو جمل�ش �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت 
ترمي  ورغ��دة  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك 
ع�شو جمل�ش �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
ق�شم  رئي�شة  �آر�شيتي  و�شينيد  �ل�شارقة 
بوند  �أوف  ب�”فينيك  و�الت�شال  �لت�شويق 
�شرتيت” وعدد من �مل�شممات و�مل�شممني 

�مل�شاركني يف هذ� �ملعر�ش.
ويجمع �ملعر�ش - �لذي ياأتي نتاج جهود 
تعاون بني جمل�ش �إرثي للحرف �ملعا�شرة 
و”فينيك �أوف بوند �شرتيت” �أحد �أ�شهر 
و�أرقى متاجر �الأزياء �للندنية - ت�شاميم 
لع�شرة  �أزي��اء وجم��وه��ر�ت وقطع خزفية 
عامات  ت��ك��ري�����ش  يف  جن��ح��و�  م�شممني 
جتارية الفتة ت�شتلهم �لرت�ث وجماليات 

�لبيئة و�ملكان �الإمار�تي.
�ملجل�ش  دع���م  �إط�����ار  ت��ن��ظ��ي��م��ه يف  وي���اأت���ي 
وبهدف  �مل���ت���م���ي���زة  �مل����و�ه����ب  الأ����ش���ح���اب 
�لتعريف بالتجربة �الإمار�تية يف تطوير 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  فيها  و�ل��ع��ام��ل��ني  �حل���رف 
دعم  �إىل  �إ����ش���اف���ة  و�الإق���ل���ي���م���ي  �مل���ح���ل���ي 
�ملجال  هذ�  يف  �لعامات  �لن�شاء  ومتكني 
ودفعهن �إىل ��شتثمار قدر�تهن يف �إطاق 
تناف�شية  ق���درة  ذ�ت  مبتكرة  م�����ش��روع��ات 

عالية يف �الأ�شو�ق �لعاملية.
م����ن مدية  ك����ل  �مل���ع���ر����ش  يف  وي���������ش����ارك 
من  �لن�شائية  �مل��اب�����ش  ع��ام��ة  �ل�شرقي 
ت�شميم �ل�شيخة مدية بنت حمد �ل�شرقي 
وديز�يند باي هند عامة �خلزف �لر�قية 

ماجد  بنت  هند  �ل�شيخة  �أ�ش�شتها  �ل��ت��ي 
�أمل  �مل���ج���وه���ر�ت  �ل��ق��ا���ش��م��ي وم�����ش��م��م��ة 
بن  علياء  �مل��ج��وه��ر�ت  م�شممة  و  حليق 
�ملاب�ش  عامة  �أالي��ن  �إىل  �إ�شافة  عمري 
�شارة  ل�شاحبتيها  �لع�شرية  �لن�شائية 

حممود و�أ�شماء م�شطفى.
مي  �أم  �آي  م�شاركة  �مل��ع��ر���ش  ي�شهد  كما 
�أ�ش�شتها  �ل��ت��ي  �لن�شائية  �الأزي����اء  ع��ام��ة 
مي �لبدور ذ�ت �لت�شاميم �مل�شتوحاة من 
�شجر �لنخيل يف دولة �الإمار�ت وتوي�شتد 
للم�شممة  �ل�شفر  �أزي���اء  عامة  رووت�����ش 
لطيفة �لقرق ونيون �إيدج عامة �ملاب�ش 
�لن�شائية ل�شاحبتها منى فار�ش وم�شمم 
ذ�  وزي���ان  �مللك  في�شل  �لن�شائية  �الأزي���اء 
ليبل عامة �ملاب�ش �لن�شائية للم�شممة 

زيان غندور.
و���ش��ه��د �مل��ع��ر���ش - �ل����ذي ي��ت��و����ش��ل حتى 
�شهر �شبتمرب �ملقبل يف مقر متجر فينيك 
يف �شارع نيو بوند �شرتيت - جولة تعرف 
�ملزروعي  �شليمان  �لدولة  �شفري  خالها 
برفقة وفد موؤ�ش�شة مناء لارتقاء باملر�أة 
وممثلي فينيك على �الأعمال و�لت�شاميم 

�طلعو�  �مل��ع��رو���ش��ة  و�الإب���د�ع���ي���ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
خالها على منتجات �مل�شممني �مل�شاركني 
من دولة �الإمار�ت و�لتي ت�شم جمموعة 
و�الإك�ش�شو�ر�ت  �الأزي����اء  قطع  �أرق���ى  م��ن 

و�خلزف وغريها من �الإبد�عات.
�ل�شيخة  �شمو  ب��ج��ه��ود  �مل���زروع���ي  و�أ����ش���اد 
ج���و�ه���ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي يف دعم 
ومت��ك��ني �مل����ر�أة �إم��ار�ت��ي��ا وع��رب��ي��ا ودوليا 
ودورها �لبارز يف �حت�شان ورعاية �ملو�هب 
و�ل��ط��اق��ات �ل��ف��ن��ي��ة �ل�����ش��اب��ة وت��وف��ري كل 
ح�شورها  لتحقق  �ل��ازم��ة  �الإم��ك��ان��ي��ات 
�ملحافل  خم���ت���ل���ف  يف  �ل�����دول�����ة  ومت����ث����ل 

�لدولية .
�شموها  وم�����ش��اري��ع  م���ب���ادر�ت  �أن  م���وؤك���د� 
تعزيز  يف  �ل����دول����ة  روؤي�������ة  م����ع  ت��ت��ك��ام��ل 
مبو�هبهم  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �مل��ب��دع��ني  دور 

وقدر�تهم.
�شمو  ن��ت��اج ج��ه��ود  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
يتجلى  �ل���ق���ا����ش���م���ي  ج����و�ه����ر  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�خلا�ش  “�إرثي”  جم��ل�����ش  م��ع��ر���ش  يف 
�لثقافية  �ل��ع��اق��ات  ع��م��ق  يك�شف  �ل���ذي 
�الإمار�ت  دول��ة  جتمع  �لتي  و�القت�شادية 

�لعربية �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة �إذ ميثل 
وع�شاق  جمهور  الإط��اع  فر�شة  �ملعر�ش 
على  لندن  و�حل���رف يف  و�لفنون  �الأزي���اء 
غنى �لتجربة �جلمالية لاإمار�ت وفر�دة 

ذ�كرتها �لرت�ثية.
�إن  ك������رم  ب����ن  ق����ال����ت رمي  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
ي�شعى  �مل��ع��ا���ش��رة  ل��ل��ح��رف  �إرث����ي  جمل�ش 
�ل�شيخة  �شمو  روؤية  لتنفيذ  تاأ�شي�شه  منذ 
و�ملتمثلة  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر 
�ملو�هب  لدعم  �إبد�عية  من�شة  توفري  يف 
�لتقليدية  �الإم��ار�ت��ي��ة يف جم��ال �حل��رف 
و�مل���ع���ا����ش���رة وت����روي����ج م��ن��ت��ج��ات��ه��م على 
�مل�����ش��ت��وي��ني �الإق��ل��ي��م��ي و�ل������دويل وميثل 
�خل���ا����ش مبجل�ش  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  م��ع��ر���ش 
بوند  �أوف  “فينيك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �إرث���ي 
�شرتيت” �أح��د �الإجن��از�ت �جلديدة �لتي 
 .. �ل��دويل  �مل�شتوى  على  �ملجل�ش  حققها 
موؤكدة بذلك على �حل�شور �لعاملي �لقوي 
�الإم��ار�ت و�ملنتجات  للمبدعني من دول��ة 

�الإمار�تية �الأ�شيلة.
يقدم  �ملعر�ش  �أن  �إىل  ك��رم  �ب��ن  و�أ���ش��ارت 
����ش���ورة ح��ي��ة ع���ن و�ق����ع ح����ر�ك ت�شميم 

�الأزي�������اء و�حل�����رف �ل��ف��ن��ي��ة �مل��ع��ا���ش��رة يف 
�لف�شاء  يفتح  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف  �ل��دول��ة 
�أفق  لتو�شيع  �مل�شاركني  �مل�شممني  �أم���ام 
�لعاملي  �حل�������ش���ور  وحت���ق���ي���ق  جت���ارب���ه���م 
ب���ه���وي���ات وب�������ش���م���ات مم���ي���زة مت���ث���ل روح 

�الإمار�ت وذ�كرتها �لثقافية و�جلمالية.
و مت خ��ال �مل��ع��ر���ش عقد �ج��ت��م��اع جمع 
���ش��ف��ري �ل����دول����ة ووف������د م���وؤ����ش�������ش���ة مناء 
�شل�شلة  مب�������ش���وؤويل  ب�����امل�����ر�أة  ل���ارت���ق���اء 
�شبل  خ��ال��ه  “فينيك” ب��ح��ث��و�  م��ت��اج��ر 
�إرث��ي للحرف  �لتعاون مع جمل�ش  تعزيز 
�ملعا�شرة �شو�ء يف جمال ترويج �لت�شاميم 
�لتي يبدعها منت�شبو �ملجل�ش �أو ��شت�شافة 
�ململكة  يف  �خلا�شة  و�لفعاليات  �ملعار�ش 

�ملتحدة ودولة �الإمار�ت.
وقدم ليو فينيك خال �للقاء عر�شا عاما 
حول �شل�شلة متاجر “فينيك” تناول فيه 
�ملمتد  تاريخها  �ملحطات يف  و�أبرز  روؤيتها 
و�ال�شرت�تيجيات  عاما   135 مدى  على 

�ملتبعة يف ت�شويق منتجاتها.
حفل  هام�ش  على   - فينيك  ليو  ورح���ب 
�ل�������ش���اي �مل�����ش��اح��ب الف���ت���ت���اح �مل���ع���ر����ش - 

ب�شفري �لدولة و�أع�شاء وفد موؤ�ش�شة مناء 
لارتقاء باملر�أة .

م��ع��رب��ا ع��ن ف��خ��ره ب��ال��ت��ع��اون �مل��م��ي��ز بني 
�ملعا�شرة  للحرف  �إرث��ي  وجمل�ش  فينيك 
ت�شوق  �إ�شافة جتربة  لهم  �شيتيح  و�ل��ذي 
�ملتجر يف لندن  مميزة وح�شرية لعماء 
�ملتنوعة  �لت�شاميم  جمموعة  خال  من 
بني  جتمع  و�ل��ت��ي  �لعالية  �جل���ودة  وذ�ت 
�إي�شال  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�الأن���اق���ة  �الأ���ش��ال��ة 
ر���ش��ال��ة فينيك و�إرث����ي ح��ول �أه��م��ي��ة دعم 
وتوفري  ل��ل�����ش��ب��اب  �الإب����د�ع����ي����ة  �مل����و�ه����ب 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ه��م  �ن���ط���اق  م��ن�����ش��ات 

�لدويل.
وي�شارك يف �ملعر�ش خم�ش م�شممات ممن 
�شاركن يف برنامج �أزيامي لر�ئد�ت �الأزياء 
و�مل��و���ش��ة �أح����د �مل����ب����ادر�ت �ل���ر�ئ���دة �لتي 
�ملعا�شرة  للحرف  �إرث���ي  جمل�ش  �أطلقها 
�لذي  ل��اأزي��اء  ل��ن��دن  كلية  م��ع  بالتعاون 
و�لتدريب  �لعمل  يقدم مزيجا من ور�ش 
كامل  ع��ام  م��د�ر  على  �لتوجيه  وجل�شات 
�الإمار�تيات  �مل�����ش��م��م��ات  مت��ك��ني  ب��ه��دف 
وعر�ش  �ل��ت��ج��اري��ة  روؤي��ت��ه��ن  تطوير  م��ن 

ت�شاميمهن يف �أرقى دور �الأزياء �لعاملية.
وتكمن �أهمية �ملعر�ش كونه يقام يف و�حدة 
�لربيطانية  �مل��ت��اج��ر  �شا�شل  �أك���رث  م��ن 
�لتي  فاير  م��اي  منطقة  يف  و�شهرة  رقيا 
وجنوم  و�ل�����ش��ي��اح  للم�شاهري  وج��ه��ة  تعد 
و�لزو�ر  لندن  يقيمون يف  �لذين  �ملجتمع 
�لقادمني من خارجها من خلفيات ثقافية 
متعددة يجمعهم حب �الأزياء و�لت�شاميم 

و�ملقتنيات �لفنية �لقيمة و�ملحدودة.
�ال�شتثنائي  �مل���ع���ر����ش  م����وق����ع  وي���ت���ي���ح 
للتعريف  ث��م��ي��ن��ة  ف��ر���ش��ة  ل��ل��م�����ش��م��م��ني 
بهوية �لت�شميم �لفني �لعربي و�الإمار�تي 
ويف نف�ش �لوقت مينحهم قدرة �أكرب على 
دخول جمال ت�شاميم �الأزياء و�ملجوهر�ت 
�لعاملي �إ�شافة �إىل �لدور �لتنموي ملجل�ش 
يخ�ش�ش  حيث  �ملعا�شرة  للحرف  �إرث���ي 
�مل�شممني  ل��دع��م  �مل��ع��ر���ش  مبيعات  ري���ع 
�لن�شاء  �أخرى لدعم  من جهة ومن جهة 
�لتقليدية  �حل���رف  جم��ال  يف  �ل��ع��ام��ات 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  ومنطقة  �الإم�����ار�ت  يف 
و�شمال �أفريقيا وجنوب �شرق �آ�شيا و�آ�شيا 

�لو�شطى.

كرم �شعادة �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة 
�أ�شغر  �إبر�هيم �لنقبي  دبي �لطالبة �ملو�طنة عائ�شة �شامل 
كاتبة رو�ئية �إمار�تية و�لبالغة من �لعمر 14 عاما تقدير� 
ملجهود�تها �الأدبية �لهادفة باللغة �الإجنليزية وت�شجيعا لها 
ملو��شلة �ملزيد من �بد�عاتها. ح�شر �لتكرمي �للو�ء حممد 
�ملجتمع  �إ�شعاد  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �مل��ري  �شعيد 
هويدي  بن  �شعيد  �ل�شال  �لدكتور  و�ل��ل��و�ء  و�لتجهيز�ت 

�لفا�شي مدير �الإد�رة �لعامة لل�شوؤون �الإد�رية.
وقال �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �ن تكرمي �لطالبة عائ�شة 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�ش  من  �نطاقا  ج��اء  �لنقبي 
على  و�لت�شجيع  �لوطنية  �مل��و�ه��ب  دع��م  على  �ل��د�ئ��م  دب��ي 
�الإبد�ع و�لعطاء �لتز�ما مببد�أ �مل�شوؤولية �ملجتمعية وبهدف 
غر�ش روح �لفخر و�لوالء و�النتماء للدولة وتعزيز �لهوية 
�ن  �ىل  م�شري�  �مل��و�ط��ن..  و�ل�شباب  �لن�شء  ل��دى  �لوطنية 
و�الإ�شر�ر  و�ل��ع��زمي��ة  ل��اإب��د�ع  م��ث��اال  تعد  �لنقبي  عائ�شة 
و�أفر�د�  و�آب��اء  م�شوؤولني  كوننا  �شدورنا  يثلج  متيزها  و�ن 
�لقياد�ت  ملجل�ش  لتن�شم  �خ��ت��ي��اره��ا  مت  ل��ذل��ك  باملجتمع 
تطلقها  �لتي  �ملبادر�ت  و�مل�شاركة يف  دبي  �شرطة  �ل�شابة يف 

�لتي  للفئات  �الجتماعي  �لتو��شل  جم��ال  يف  دب��ي  �شرطة 
تنا�شب عمرها .

و�لدها  بح�شور  �لنقبي  عائ�شة  �لطالبة  �شعادته  وم��ن��ح 
وت�شجيعا  جلهودها  تقدير�  رمزية  وهدية  تقدير  �شهادة 

ملوهبتها و�بد�عاتها يف جمال �لكتابة �لرو�ئية.
عائ�شة عن  و�ل���د  �لنقبي  �إب��ر�ه��ي��م  ���ش��امل  ع��رب  م��ن جانبه 
�شكره وتقديره للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي لتكرميها �بنته 
�ن  �ىل  م�شري�  �ل�شابة  �لقياد�ت  جمل�ش  �شمن  و�ختيارها 
هذ� �لتكرمي يعد د�فعا لها يف تقدمي �ملزيد من �البد�عات 
�إم��ار�ت��ي��ة حيث لديها  ب���روح  �لكتابة  م��ن خ��ال  و�الأف���ك���ار 
موؤلفاتها  دبي يف  �شرطة  دعم  فيها  �شتربز  قادمة  م�شاريع 
وكتاباتها من خال �الأفكار �لتوعوية و�الجتماعية �لهادفة 
عقب  �ل�شباب.  لفئة  الإي�شالها  دب��ي  �شرطة  حتر�ش  �لتي 
جمل�ش  رئي�شة  �لفا�شي  �شامه  �ملهند�شة  قامت  �لتكرمي 
�إد�رة  مديرة  �لبنا  و�آم��ن��ة  دب��ي  �شرطة  يف  �ل�شابة  �لقياد�ت 
با�شطحاب  و�اليجابية  �ل�شعادة  جمل�ش  ع�شوة  �ل�شبكات 
و�ل�شيطرة  �لقيادة  �إد�رة مركز  يف  �لنقبي يف جولة  عائ�شة 

وعدد من �جنحة �ل�شعادة و�اليجابية يف �الإد�ر�ت �لعامة.

عبد�هلل  �ل��ل��و�ء  ل�شعادة  ب�شكرها  �لنقبي  عائ�شة  وتقدمت 
�لتكرمي  هذ�  على  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة 
�لذي يعد و�شاما يدفعها لبذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء 

يف كتابة �لرو�يات ون�شر �الأفكار �لتوعوية. 
وقالت �ن �ختيارها �شمن جمل�ش �لقياد�ت �ل�شابة يف �شرطة 
دبي هو �شرف كبري كما هو حتد وم�شوؤولية الأنها لي�ش فقط 
�شتمثل �فكارها ولكن �شتمثل جميع �أفكار �ل�شباب يف �لدولة 

وتاأمل من ذلك �لتمثيل �ن ينظر لل�شباب بنظرة �إيجابية.
و�أ���ش��اف��ت �ل��ن��ق��ب��ي - �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ك��ت��اب��ة رو�ي���ت���ني باللغة 
لن�شو�ش  رو�ياتها  حتويل  على  تعمل  �أنها   - �الإجنليزية 
تلفزيونية ليتم �نتاجها كاأفام للو�شول �ىل �أكرب �شريحة 
الأي  ميكن  �ن��ه  �لعامل  يفهم  �ن  وتريد  �ل�شابة  �لفئات  من 
فتاة يف �أي بلد من �لعامل �ن يكون لديها �إجناز�ت عظيمة 
يف خمتلف �ملجاالت كما �نها تريد �ن تظهر دولة �المار�ت 

ب�شورتها �الإيجابية و�أنها �أكرث �لبلد�ن �منا و�مانا.
دبي  �شرطة  �شاهدته يف  �ل�شديد مبا  �إعجابها  وع��ربت عن 
و�الإبد�ع  �الأف��ك��ار  �ملزيد من  توليد  ي�شاعد يف  �ل��ذي  �الم��ر 

لدى �ملوظفني.

جواهر القا�سمي: »اإرثي للحرف املعا�سرة« ميد ج�سور التوا�سل للمواهب الإماراتية لالرتقاء باإبداعاتهم عامليا

�سرطة دبي تكرم اأ�سغر روائية اإماراتية

اأكدت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة الرئي�ض 
الفخري ملجل�ض اإرثي للحرف املعا�سرة .. اأن اأ�سحاب املواهب والطاقات االإبداعية والفنية يف دولة االإمارات يوا�سلون رفع ا�سمها يف 
خمتلف املحافل ويعززون ح�سورها اإقليميا ودوليا باعتبارهم �سناع اجلمال واأ�سحاب لغة احلوار االإن�ساين االأرقى فكل ما يقدموه من 

حرف وفنون وت�ساميم يرتقي مبكانة الدولة ودورها الريادي يف �سناعة االإبداع واالبتكار.
واأ�سافت �سموها ت�ستند روؤية ال�سارقة احل�سارية والثقافية التي كر�ض معاملها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة على جملة من املرتكزات كان على راأ�سها طاقات اأبناء الوطن من ال�سباب املبدع فنقول لهم “ وا�سلوا 
م�سرية طموحاتكم ونحن لكم م�ساندون وداعمون فاأنتم �سفراء الدولة للجمال والفن يف خمتلف بلدان العامل وكلنا ثقة اأنكم على قدر 

هذه امل�سوؤولية واأهل لها«.



فــن عــربـــي
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م�سواري مل ينته ولكنني ال اأفكر بالزواج حاليا

نادين الرا�سي : ال�سرب هو احلكمة التي خرجت بها خالل 37 عامًا
-حياتي لي�ست مثالية وهناك درو�ض ميكن اأن يتعلمها النا�ض من خاللها

مل�شل�شل يج�ّشد حياتها قالت  �لذي تختاره  �الإ�شم  وعن 
)م�شو�ر(.

�أن  دون  وتابعت: �حلياة م�شرحية وهناك من مي��رون   
و�آخ��رون يرتكون ب�شمة، وهناك من يغرّي  ن�شعر بهم، 
و�آخرون ين�شاعون وين�شاقون. وهناك من َيظلم وهناك 

من يتعر�ش للظلم.
وعن �ملرحلة �لتي ميكن �أن تطالب �لكاتب باإلغائها، 

قالت: وال مرحلة.
ع��ل��ى هذ�  ت��ك��ون  �أن  �أر�د  ورب���ن���ا  ح��ي��ات��ي  ه���ذه   

�ل�شكل. ميكن �الإ�شاءة على حياتي ب�شكل ال 
يوؤذي �أحد�ً و�أن تكون ر�شالة. حياتي لي�شت 

مثالية وهناك درو�ش ميكن �أن يتعلمها 
�ل��ن��ا���ش م���ن خ��ال��ه��ا، ول��ي�����ش جمرد 

عمل لف�شح �لفنان. �شاهدنا �أعمااًل 
على  ولي�ش  �لف�شائح  على  رّك���زت 
و�أنا  ر�شالة  حياتي  �لفنان.  معاناة 
�أعي�شه متعباً  وما  �أوالد  لثاثة  �أم 

ولي�ش �شهًا على �الإطاق.

اأخطاأت يف االختيار
ع�����ن م�������ش���ك���ل���ت���ه���ا مع 

�لدكتور ر�ئد لطوف 
و�شورها معه �لتي 

بلبلة،  �أث���������ارت 
�أج�����������اب�����������ت: 

ع  �شو ملو �

�أ�ش�ش مل  بني على  بعيدة، وه��و  ف��رتة  �شار ور�ئ��ي منذ 
و�حد  كل  و�ليوم  جمعتنا  �مل�شاكل  �ليوم.  موجودة  تعد 

منا يف طريق.
�أخطاأت  و�أن��ا  �لغلط،  �الإن�شان  �أول �شخ�ش يختار   ل�شت 
نبني عاقة  �ل��ن��ا���ش. عندما  م��ن  ك��غ��ريي  �الخ��ت��ي��ار  يف 
على م�شاكل فلن تكون مثمرة، 
وما بني على باطل فهو 
و�أن���ا مقتنعة  ب��اط��ل، 
ب����امل���������ش����ري �ل�������ذي 
هذه  �إليه  و�شلت 

�لعاقة.
وت��������اب��������ع��������ت: 
�ل�������������������ش���������ور 
بعد  ُك�شفت 
�أ����ش���ه���ر   5
ع�����������ل�����������ى 
�إن����ت����ه����اء 

�لعاقة. �ملهم �ن نكّمل و�ن ُنحب ولي�ش خطاأً �إذ� �أ�شاأنا 
�الختيار �أو �أخطاأنا يف مكان ما. نحن ب�شر و�حلياة لنا 
)و�أكرث نا�ش عملو� �ل�شح هني �للي عملو� �لغلط(. �أنا 

�أعي�ش مرحلة جديدة يف حياتي وربحت �الأهم.

�سد دخول اأوالدي املجال الفني
وعن وجود دخاء يف عامل �لتمثيل وما �إذ� كان زوجها 
�ل�شابق و�حد�ً منهم، رّدت: ال ميكن �أن نحكم عليه الأنه 

دخل �ملجال حديثاً،
�شيء،  وبع�شها  جيد  بع�شها  �الأ���ش��د�ء  بع�ش  �شمعت   
عن  و�شلتني  �لتي  و�الأ�شد�ء  �لعمل،  �أ�شاهد  مل  ولكني 
�أوالده��ا �شاهدو�  �أد�ئ��ه قالت كثري عاطل، وتاأ�شفت الأن 
�لعمل الأنها ال حتب �أن ي�شاهدو� �لدر�ما، وقالت: �إبني 
عرف �أنني �أمثل عندما �أ�شبح يف �ل� 16 من عمره، كما 
�أكدت �أنها �شد دخول �أوالدها �ملجال �لفني، الأنه �شعب 

ومتعب وي�شرقهم من حياتهم.
نادين �أ�شارت �إىل �أن �أوالدها يعي�شون معها، ولكنهم يف 
و�أنهما  و�لدهم،  وبني  بينها  �لوقت  يتقا�شمون  �ل�شيف 

متو�فقان حول ح�شانتهم مبوجب حكم ق�شائي.
الأنه  جانبها  �إىل  يقف  �الأول  زوج��ه��ا  �أن  �أك���دت  ن��ادي��ن 

يعرفها جيد�ً.
زو�جنْي  بعد  ب��ال��زو�ج جم���دد�ً  تفكر  ك��ان��ت  �إذ�  وع��م��ا 
�ل���زو�ج  ب����و�رد  ل�شت  ولكنني  �أج���اب���ت:  وط��اق��نْي 
�أن���ا ت��زوج��ت �أول م��رة يف �شن �ل��� 17  ح��ال��ي��اً. 
�أن����ا يف �ل���� 37 ، وم���ن ه��م مبثل  وح��ال��ي��اً 
�أيديهم.  بني  �أط��ف��ااًل  يحملون  عمري 
�أفكر  ال  ولكنني  ينته  م�شو�ري مل 
�أن �ل�شرب  ب��ال��زو�ج. و�إع��ت��ربت 
خرجت  �ل��ت��ي  �حلكمة  ه��و 

بها خال 37 عاماً.
وع��ن �ل��ف��رق بني 
جت������رب������ت������ه������ا 
وجت������������رب������������ة 
������ش�����ق�����ي�����ق�����ه�����ا 
�لر��شي  ج����ورج 
قالت:  �ل����زو�ج،  يف 
�ل����ط����اق ه����و و�ح����د 
�أطيب  ح�����امت  وج����وي����ل 
�إن�شانة، قلبها �أبي�ش وهذ� 

�الأمر ظلمها. 
وت��وج��ه��ت �إل��ي��ه��ا ق��ائ��ل��ة: �أن���ا مل 
�أك���ره���ك وال �أع������رف �ل���ك���ره. �أن���ا 
�أع�شقك ويكفي �أنك �أجنبت جو. ثم 
�الإعام  ك��ان��ت �شحية  ج��وي��ل  ت��اب��ع��ت: 
ومّت �إ�شتغالها بوقاحة وو�شلت �إىل مكان 

فقدت �أع�شابها،
 وملن يهمه �المر �أنا وجويل كنا د�ئماً نتو��شل 

من حتت �لطاولة.
وعن تفاعل زمياتها بتغريدة )جنمات من 

بادي �أ�شاءت �شماء �لدر�ما �لعربية( �لتي توجهت من 
و�شريين  غ�شن  ب��و  وم��اغ��ي  وه��ب��ي  هيفاء  �إىل  خالها 
ع��ب��د�ل��ن��ور ون��ادي��ن جنيم وورد �خل���ال م��ع جن��اح )ورد 
�إل��ي��ه��ن ك��اري��ن رزق �هلل �لتي  �أ���ش��ي��ف  ج����وري(، ق��ال��ت: 
وهلق  فيكي  �آم��ن  كنت  م��ا  ميكن  قائلة:  �إليها  توجهت 

باآمن فيكي ومكرّتة.
�أن��ن��ي كنت  ول���و  ك��اري��ن  �أ���ش��اه��د م�شل�شل  وت��اب��ع��ت: مل 
�نا  �الأ���ش��م��اء.  طليعة  يف  �إ�شمها  و�شعت  لكنت  �شاهدته 
�إعتدت عليها باالأدو�ر �لكوميدية ومل �توقع �أنها متلك 

كل هذ� �الآد�ء �لعايل.
�أك��رث من غريهن ال  ي��ربزن  و�أ�شافت: هناك ممثات 

�أن��ا مل  �إليهن.  نلتفت  �أن  نلبث  �ل�شبب ولكننا ال  �أع��رف 
�أ�شاهد م�شل�شلها 

�لبلد  بق�شته من خال م�شل�شل حديث  ولكني عرفت 
و�إم���ر�ة مل  �أن هناك رج��ًا مل يخن زوجته  �أعتقد  وال 

تعاِن من فر�غ يف حياتها.
وعما �إذ� كان بني �لفنانات من مل يتجاوب مع �لتغريدة، 

قالت: مل �أنتبه.
وعما �إذ� كان قد �إنتهى �جلد�ل بينها وبني نادين جنيم 
�أعرف  �ل��ذي ح�شل ومل  باملو�شوع  قالت: ال عاقة يل 
عنه �شيئاً. وهي قالت �إنها ن�شرت تعليقاً ولكن لي�ش رد�ً 

علّي و�أنا مل �أنتبه �إىل كل ما ح�شل.

تيم ح�سن ونادين جنيم ي�ستعدان لت�سوير اأعمال دراما رم�سان 2018
بعد �أن دخلت �شركة )�شّباح لاإعام( 
2017 من  �ل�شباق �لرم�شايّن للعام 
�الأ�شود(  و)�حل�شان  )�لهيبة(  خ��ال 
و)�حلال( و)طاقة �لقدر(، وخاطبت 
�جلمهور يف كاّفة �أنحاء �لوطن �لعربي،  
�إنطلق  �ل���ف���ري���دة،  �ل���در�م���ّي���ة  ب��ل��غ��ت��ه��ا 
�لرم�شايّن  للمو�شم  �إ�شتعد�د�ً  �لعمل 
�ملُ�شل�شات  من  عدد  خال  من  �ملُقبل 
من بينها )�لهيبة( بجزئه �لثاين بعد 
�أن �شّكل �جلزء �الأّول منه حالة �شعبّية 

و�إجتماعّية غري م�شبوقة. 
�أّن  لاإعام(  )�شّباح  �شركة  ُتعلن  كما 
)�لهيبة 2( �شيكون من بطولة �لنجم 
�لوطن  جن��وم  م��ن  ونخبة  ح�شن  تيم 
�ل��ع��رب��ي وك��ت��اب��ة ه����وز�ن ع��ّك��و و�إخ����ر�ج 

�شامر �لربقاوي. 
�أّما �لنجمة نادين جنيم ت�شتعّد للعب 
رم�شايّن  ُم�شل�شل  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  دور 
تفا�شيله  ع��ن  �ل�����ش��رك��ة  ُت��ع��ل��ن  ج��دي��د 

قريباً.

)���ش��ّب��اح لاإعام(  �شركة  وك��ان��ت  ه��ذ� 
قد كّللت جناح �لثنائّية بني �لنجمني، 
و)ن�ّش  )ت�شيللو(  يف  �شهدناها  �ل��ت��ي 
يوم(، مُب�شل�شل )�لهيبة( �جلزء �الأّول 
هذ� �لعام، وهي بذلك ت�شتعّد لدخول 
خال  م��ن  �ملُقبل  �ل��رم�����ش��ايّن  �ملو�شم 
و)نادين  ح�شن(  )تيم  �ل�شركة  جنمي 
جنيم( بعملني خُمتلفني وفقاً للخّطة 
�إليها من  �الإ�شارة  مّت  �لتي  �لت�شويقّية 
لل�شركة  �إع��ام��ّي��ة  ت�شريحات  خ��ال 
حّتى  ���ش��ب��ق��ت  م����ر�ح����ل  يف  و�ل���ن���ج���وم 
ق��ر�ر �إع��ان �لدخول يف جزء ث��اٍن من 
)�لهيبة(. ومنعاً الأّي لغط �أو �إلتبا�ش، 
�لتاأكيد  لاإعام(  )�شّباح  �شركة  ُيهّم 
�أّن �إ�شرت�تيجّية �لعمل هي �لتي ثّبتت 
قر�ر �ل�شركة ور�شمت خريطة �الأعمال 
�ملُقبلة �لتي �ُشتنتجها، بعيد�ً كّل �لبعد 
عن �للغة �لتي �إعتمدها �لبع�ش و�لتي 
�أوحت باإ�شتبد�ل �أو باإن�شحاب جنم على 

ح�شاب جنم �آخر. 

اأطلت الفنانة نادين الرا�سي،موؤخرا، يف برنامج )حديث البلد( مع االإعالمية 
التي  الت�ساوؤالت  من  الكثري  على  ورّدت  ب�سراحة  حتدثت  حمزة،  اأبو  منى 

اأثريت حولها يف الفرتة االأخرية.
بداية حتدثت نادين عن النجوم وت�سريحاتهم التي ت�سّنف �سمن نوعني، 
االأّول يجيد اإقناع اجلمهور مهما قال والثاين ال يقول اإال احلقيقة التي تقنع 
اجلمهور، وقالت: اأنا من النوع الثاين. اأنا اأعطي راأيي واأحتدث عن ق�سيتي 
واأجيب بكل �سدق و�سراحة، الأنني ب�سر مثلهم. من يتعاطف ويحّب جراأتي 

يكون اإن�سانًا جريئًا وحقيقيًا، ومن يرف�سها فهو يختبىء وراء اإ�سبعه.
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درا�سة علمية تك�سف �سر العالج 
بـالإبر ال�سينية

�لع�شور.  �أق��دم  منذ  �الآالم  �أن���و�ع  ملختلف  كعاج  ب��االإب��ر  �لوخز  ي�شتخدم   
ويف�شر بحث علمي جديد �ل�شر ور�ء فاعلية �لعاج باالإبر، خا�شًة مع وجود 

كثري من �مل�شككني يف جدوى هذه �لطريقة من �لعاج.
وغالًبا ما ي�شتخدم عاج �لوخز باالإبر "�الإبر �ل�شينية" لتخفيف �آالم �أ�شفل 

�لظهر �أو ه�شا�شة �لعظام �أو �ل�شد�ع �لن�شفي، وغريه من �أنو�ع �الأمل.
باآليات  باالإبر  �لوخز  با�شتخد�م  �أنه  در��شتهم،  باحثون �شينيون يف  وك�شف 
معينة منها �حلر�رة؛ يتم حترير �أول �أك�شيد �لنيرتيك من �جللد �لب�شري، 

ح�شب ما ن�شر موقع "ميديكال نيوز تود�ي".
و�الإن����اث، مت وخزهم  �ل��ذك��ور  م��ن  ا  �شخ�شً  25 �لعلمية  �ل��در����ش��ة  و�شملت 

باالإبر ملدة 20 دقيقة، مع مر�قبة تاأثري ذلك فيهم.
ويعمل �أك�شيد �لنيرتيك على زيادة تدفق �لدم و�الإفر�ج عن �ملو�د �مل�شكنة 

�لتي جتعل �جللد ي�شعر بالدفء؛ ما يعزز �لتاأثري �لعاجي لاإبر.

ديدان الأطفال .. مر�س �سديد 
العدوى والعالج لكل اأفراد الأ�سرة

�شخ�ش  م��ن  تنتقل  �ل��ت��ي  �ل��ع��دوى  �شديدة  �لطفيليات  م��ن  �ل��دي��د�ن  تعد 
�ملاب�ش  ��شتخد�م  �أو  �مللّوث،  و�ل�شر�ب  �لطعام  تناول  طريق  عن  �آخ��ر  �إىل 
مع  و�ح��د  ��شتعمال مرحا�ش  �أو عن طريق  �شخ�ش،  الأك��رث من  �لد�خلية 

�شخ�ش م�شاب.
ويو�شح �أخ�شائي �أمر��ش �الأطفال وحديثي �لوالدة �لدكتور موؤمن �شعد، 
�الأعر��ش �لتي ميكن من خالها �كت�شاف �إ�شابة �لطفل بالديد�ن، و�لعاج 

�لازم للق�شاء عليها.
�ل�شك يف �حتمالية  �لتي تزيد  �لعامات  �إن  �شعد:  �لدكتور موؤمن  ويقول 
وجود �لديد�ن، هي: �الإ�شهال، و�لرب�ز �ملدمم �أو �ملختلط باملخاط، و�ملغ�ش 

�مل�شتمر، و�الأنيميا، و�حلكة يف منطقة �ل�شرج، خا�شًة بالليل.
�لديد�ن  وجود  من  �لتاأكد  ميكن  �أنه  �الأطفال  �أمر��ش  �أخ�شائي  وي�شيف 
�لبدء  ا، مبا ميكن من  �أي�شً يك�شف وجودها ونوعها  �ل��ذي  �ل��رب�ز  بتحليل 
يف �لعاج، ويف بع�ش �الأنو�ع يف�شل �أن تتناول �الأ�شرة باأكملها �لعاج منًعا 

النتقال �ملر�ش �إىل �أحد �أفر�دها؛ نظًر� �إىل كونها �شديدة �لعدوى.
ومن �لن�شائح �لتي يقدمها �لدكتور موؤمن للوقاية و�شرعة �ل�شفاء، ق�ش 
�أظافر �لطفل؛ ملنع �لعدوى عند حك منطقة �ل�شرج، وغ�شل �ليدين جيًد� 
وتغيري  وغليها،  با�شتمر�ر  للطفل  �لد�خلية  �ملاب�ش  وتغيري  �الأك��ل،  قبل 

�شر��شف �ل�شرير.
وي�شدد �أخ�شائي �أمر��ش �الأطفال على عدم �إهمال �لعاج؛ نظًر� �إىل كون 
وقلة  �الأنيميا  وت�شبب  �الأمعاء،  م�شتمر يف  نزيف  �إىل  ت��وؤدي  �لديد�ن  هذه 

�لهيموجلوبني يف �لدم مبرور �لوقت.

االلوان  يف  عجيب  وبتنا�سق  االخاذه  برائحتها  متتاز   •
على  الفرا�سات  تف�سلها  التي  الــوحــيــدة  الــزهــرة  وهــي 
غريها الن رحيقها خمبا يف اأعماقها ؛ وتوجد بعدة األوان 

االأحمر واالأبي�ض واالأزرق واالأ�سفر والزهري فما هي؟ 
�لقرنفل

؟  ال�ساي  ورائحة  طعم  اختالف  �سبب  هو  • ما 
عمر �لورقة �ملقطوفة 

ال  ملاذا  احلركي  الــدوار  من  يعانون  االأ�سخا�ض  بع�ض   •
ي�ساب االإن�سان بالدوار من تاأثري دوران الكرة االأر�سية؟

الن حركة دور�ن �الأر�ش منتظمة
مبا  اخلارجية  لالأذن  ان�سداد  اأحيانا  يحدث  قد   •

ي�سمى wax فكيف يكون ؟
�فر�ز�ت طبيعية لاأذن

ينام عندما  و�حدة  عني  يغلق  �لدلفني  �أن  تعلم  • هل 
�ل�شمع حا�شة  متتلك  ال  و�الفعى  و�لذبابة  �ل�شلحفاه  �أن  تعلم  • هل 

�لفك ع�شلة  هي  �الإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�شم  �أن  تعلم  • هل 

�ليمنى �الأذن  من  �شمعاً  �أ�شعف  �لي�شرى  �الأذن  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�شان  جلد  �شمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�شان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�شتثناء 

جفون �لعينني
�شنة ثاثني  �ملتو�شط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ش ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�شور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
�لت�شمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ش  �أخذ  يف  �الفر�ط  �أن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  �ذ�  ميوت  �حل�شان  �أن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  �لتي  �حليو�ن  هي  �ل�شلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

التاجر ال�صغري
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فوائد اخلروب 
"رعاية  ن�����ش��ر مب��وق��ع  ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر 
�أن �خلروب  �ل�شحة" �الأمريكي، عن 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��رك��ي��ز�ت ع��ال��ي��ة من 
�لكال�شيوم و�حلديد، و�أي�شا تركيز�ت 
جيدة من حم�ش �لفوليك وفيتامني 
و�لريبوفافني  و�ل��ن��ي��ا���ش��ني  "ه�" 
و�ملنجنيز  و�ل��ب��وت��ا���ش��ي��وم  و�ل��ن��ح��ا���ش 
و�ل�شيلينيوم و�الألياف �لنباتية، وهى 
كلها عنا�شر ت�شاهم يف تعزيز �شحة 

�الإن�شان ب�شكل ملحوظ.
و�أثبتت در��شة طبية �أن تناول �خلروب مرتني يوميا ملدة 4 �أ�شابيع ي�شاهم 
مبركبات  غني  �أن���ه  وك��م��ا  �ل���دم،  يف  �لكول�شرتول  م�شتويات  م��ن  �حل��د  يف 
�لكول�شرتول، وكما ت�شاهم  �لتي ت�شاهم يف تعزيز �حلد من  �لبوليفينول، 
�لرحم ح�شبما  عنق  �شرطان  بال�شرطان، خا�شة  �الإ�شابة  تقليل فر�ش  يف 
�ل�شكر  م�شتويات  �شبط  يف  �خل��روب،  وي�شاهم  �حلديثة.  �الأبحاث  �أظهرت 
م�شتويات  على  الحتو�ئه  نظر�  �الأن�شولني،  هرمون  عمل  وتنظيم  بالدم 
�ل�شحية  �لفو�ئد  نغفل  �أن  و�أي�شا ال ميكن  �لطبيعية،  �الألياف  عالية من 
و�إ�شافة  �له�شم. وميكن طحن �خلروب  �ملثرية للخروب يف تعزيز عملية 
ميكن  �ل�شاخن،  �ل�شيكوالتة  م�شروب  بذلك  لي�شبه  �للنب  �إىل  �لطحني 
�إ�شافة ملعقة كبرية من م�شحوق �خلروب للخبز، وميكن �إ�شافة م�شحوق 
ب��ذور �خل��روب وحتمي�شها  ��شتخد�م  و�أي�شا ميكن  �ل��زب��ادي،  �إىل  �خل��روب 

و��شتخد�مها بدال من �لقهوة.

�إذ� كنت حتاول �إنقا�ش وزنك فيجب �أن تخّف�ش من 
من  ولكن  �لعالية،  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  ذ�ت  �الأطعمة 
�ل�شعر�ت  ذ�ت  �الأطعمة  بع�ش  �أن  تعرف  �أن  �ملفاجئ 
�حلر�رية �لعالية هى فى �لو�قع جيدة لرحلة فقد�ن 
" �لطبى فا   the health" �ل��وزن، ووفقا ملوقع 
تقول ود�عا جلميع �الأطعمة ذ�ت �ل�شعر�ت �حلر�رية 
يلى  وفيما  ل���وزن،  تفقد  �أن  حت��اول  كنت  �إذ�  �لعالية 
بع�ش �الأطعمة ذ�ت �ل�شعر�ت �حلر�رية �لعالية �لتى 

ميكن �أن ت�شاعد فقد�ن �لوزن.
�لنظريات،  م��ن  �ل��ع��دي��د  عك�ش  على  �ل�شمن:   1-
�حلر�رية  و�ل�شعر�ت  �ل��ده��ون  على  يحتوى  �ل�شمن 

�مل��غ��ذي��ة ب�����ش��ورة ج��ي��دة، وجم����رد ملعقة ك��ب��رية من 
�ل�����ش��م��ن ع��ل��ى �أ���ش��ا���ش م��ن��ت��ظ��م ل��ي�����ش��ت ���ش��ح��ي��ة فقط 
بالن�شبة لك، ولكن �ل�شعر�ت �حلر�رية �شوف ت�شاعدك 

فى فقد�ن �لوزن
�لوزن،  ل��ف��ق��د�ن  �ل��ف��و�ك��ه  �أه���م  م��ن  �مل���وز  �مل���وز:   2-
�إذ� كنت  ل��ذل��ك  ب��ع��ده،  �أو  �أك��ل��ه ق��ب��ل �الأك����ل  مي��ك��ن��ك 
حت����اول ف���ق���د�ن �ل�����وزن ت���اأك���د م���ن �أن �مل����وز ه���و جزء 

�أ�شا�شى من �لنظام �لغذ�ئى �خلا�ش بك.
بتناول  ين�شح  م��ا  د�ئ��م��ا  �لد�شم:  كامل  حليب   3-
�للنب منزوع �لد�شم، �أو �لدهون، �أو خال من �لدهون، 
هذ�  تناول  �أن  �إال  �لكامل،  �لد�شم  �حلليب  من  ب��دال 

�حل���ر�ري���ة  �ل�������ش���ع���ر�ت  ذ�ت  �حل��ل��ي��ب 
�لعالية ال يوفر فقط �لربوتني ولكنه 
�أي�شا يعطى للج�شم �لدهون �جليدة 

�لتى ت�شاعد على خف�ش �لدهون.
�لبي�ش  ���ش��ف��ار  �ل��ب��ي�����ش:  ���ش��ف��ار   -4
هى معباأة مع �لعنا�شر �لغذ�ئية مثل 
�لفيتامينات   B و   K2 )�أ(،  فيتامني 

�لتى تزيد من وظيفة �لتمثيل �لغذ�ئى 
�لغذ�ئى  �لتمثيل  ز�د  و�إذ�  ب��ك،  �خلا�ش 

�شوف ي�شاهم فى حرق �ملزيد من �ل�شعر�ت 
�حلر�رية.

اأبرزها املوز والبي�ض

اأطعمة تخف�س الوزن رغم احتوائها على �سعرات حرارية عالية

زوار يلتقطون �سورًا الأنف�سهم مع اآالف الر�سائل التي تدعو اإىل اإعادة توحيد الكوريتني يف مر�سد بالقرب من 
املنطقة املنزوعة ال�سالح التي تف�سل بينهما غرب �سيول. )ا ف ب(

يف ق�ش�ش �ل�شني �لقدمية يحكى �ن �شبياً �شغري�ً كان يتمنى �ن ي�شبح تاجر�ً كبري�ً وكثري�ً ما �شخر ��شدقاءه منه 
لكنه مل يياأ�ش من �ن يحقق فكرته يوماً ما، هنا بد�أ ينظر حوله كيف يبد�أ ومن �ين يبد�أ .. مل يكن و�لده بالرجل 

�لغني بل كان مز�رعاً فقري�ً و�مه ربة بيت ال تعرف عن هذه �لدنيا غري �شئون بيتها وعائلتها فقط .. 
يف �الأيام �لتاليه كان �ل�شبي ياجن �شان ينزل �إىل �ل�شوق ليعمل �جري�ً ملن يطلبه وكلما ح�شل على بع�ش �ملال �حتفظ 
بن�شفه ومنح �مه �لن�شف �الآخر حتى م�شى عليه يف عمله هذ� عاماً كامًا در�ش فيه �حو�ل �ل�شوق وعرف كل �شغرية 
وكبرية كيف يبيع �لتجار وكيف يك�شبون، كيف يروجون لب�شائعهم وما هو �ل�شئ �لذي ياأتي باملك�شب �لكبري �شريعاً 
و�خري�ً كيف مير �ليوم هنا د�خل �ل�شوق .. وجد �ن معظم �لتجار ال يذهبون �إىل بيوتهم ع�شر�ً و�لعمال �ي�شاً، و�ن 
حمال �لطعام هنا لي�شت بال�شكل �جليد �لذي ين�شده �جلميع فقرر �ن يبد�أ م�شروعه �ل�شغري فور�ً وبدون تاأخري .. 
جمع ما معه من نقود ثم ذهب بها �إىل عمه وكان جنار�ً جيد�ً وطلب منه �ن ي�شنع له عربة قوية ي�شتطيع �ن يجرها 
يده  �ن ميد  قبل  م��رت  �ي��ام  .. ثاثة  �شكلها  �شيكون  يريدها وكيف  �لتى  له عربته  وق��د جل�ش معه لري�شم  ب�شهوله 
لي�شعها على عربته �خلا�شة وقد عم �لفرح كل ج�شده �ل�شغري ووقف يح�شى ما تبقى من نقود ثم ذهب ل�شر�ء ما 
يحتاجه لي�شتكمل مطبخه ودكانه �ل�شغري .. كانت �مه عونه �لرئي�شي يف هذ� �مل�شروع �لب�شيط، �شرح لها هدفه ومل 
تتاأخر عليه فهى حت�شن بحق �مور �لطبخ ومبهارة عجيبة ..  مل متر �يام حتى كان ياجن �شان ينزل بعربته �ل�شغرية 
�إىل �ل�شوق �لكبري يعر�ش ب�شاعته من �لطعام �جليد �ل�شهي �لنظيف �ملغطى ..و�ل�شاخن، فقد تعلم كيف يحافظ على 
�ملوقد م�شتعًا بهدوء، مل يخجل من �ملرور على �ملحال و�لدكاكني، مل يخجل من �ن يقف وينادي على طعامه ملن ال 
ي�شتطيع �ن يذهب �إىل بيته وقد وجد �شدى و��شعا خا�شة �ن طعام �مه فاق بلذته ما ت�شنع حمال كثرية، و�ي�شاً كانت 
��شعاره معتدلة ويف متناول جميع �الأيدي فوجد �قبااًل منقطع �لنظري لذلك ��شطر �باه �ن يكون همزة �لو�شل بينه 
وبني �مه فقد كان يحمل ما تنتهى من طبخه لي�شرع به �إىل �بنه ويوماً ور�ء يوم توقف و�لده عن �لعمل يف �ملز�رع 
ليمد �بنه بالطعام �لذي ياأتي �ليهم بربح �كرث بكثري مما ياأتي به عمل �الأب.. �الن يا ��شدقائي فاإن ياجن �شان مل يعد 
يف حاجة �إىل �ن يجر عربته بني �ال�شو�ق فقد ��شبح عنده �لكثري من حمال �لطعام �جلاهز و�لوجبات �ل�شريعة لكنه 
يجل�ش ور�ء مكتب فخم يف مبنى ر�ئع يدير من خاله �عماله ثم يعود �إىل �لق�شر �لكبري �لذي تعي�ش فيه ��شرته 
�لكبرية �مه وو�لده وزوجته و�طفاله وكثري�ً ما يحكى الأطفاله حكايته منذ �ن كان يحلم بالرث�ء حتى حتقق ذلك 


