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درا�سة تفجر مف�ج�أة عن متو�سط �سن اجلميالت

اختلفت عما  اأن معايري اجلمال  بو�سطن،  باحثون من جامعة  اأعلن 
كانت عليه يف املا�سي، حيث اجتهت �سناعة اجلمال التي كانت متيل 
ال�سن يف  الأكثثر تقدما يف  ال�سيدات  ال�سابة، نحو  الأعمار  لحت�سان 

الفرتة الأخرية.
وقام الباحثون بعمل مقارنة بني 50 امراأة �سنفن على اأنهن الأجمل 
التي  الأخرية  بالقائمة  يف العامل، بح�سب جملة بيبول عام 1990، 
متو�سط  اأن  وتبني  ا�سما.  �سدرت عام 2017، والتي ت�سمنت 135 
اأ�سبح يقارب  واأنثثه  27 �سنة،  33.2 عاماً قبل  اأعمار اجلميالت بلغ 
الأربعني �سنة الآن، حيث مت الت�سويت جلوليا روبرت�س التي تبلغ 49 
عاما كاأجمل �سيدة يف العامل باأبريل ني�سان املا�سي، و�ساعد هذا بال 
ن�سرته  ملا  الأمثثام. ووفقا  اإىل  �سن اجلميالت  �سك على دفع متو�سط 
جملة "جاما"، فقد تبني اأن الت�سنيفات الأخرية اأ�سبحت اأكر تنوعا، 
وكان �سمن النجمات اللواتي ظهرن يف القائمة، ري�س ويذر�سبون 41 

عاما، واألي�سا كيز 36 عاما، وفيول دايفز 52 عاما.

م� هو �سّر اختالف طول اأ�س�بعن� ؟
اأ�سابع  اأ�سماء  هي  والو�سطى،  والإبهام  واخلن�سر  والبن�سر  ال�سبابة 
اليد، ولكل واحد من هذه الأ�سابع طول خمتلف عن الآخر، كما اأن 
واأي  اأ�سابعنا  اختالف طول  �سر  هو  فما  احلركية خمتلفة،  قدراتها 

اإ�سبع هو الأقوى وملاذا؟
حتثثدثثثت الكثري مثثن الثثدرا�ثثسثثات عثثن وجثثثود عثثالقثثة تثثربثثط بثثني طول 
واأن  وظيفته  اإ�ثثسثثبثثع  لكل  اأن  �سحيح  الثثفثثرديثثة،  وال�سفات  الأ�ثثسثثابثثع 
اختالف طول الأ�سابع بني �سخ�س واآخر له عالقة بحجم الكف، اإل 
له  بل  لي�س ع�سوائيا،  الكّف  اأ�سابع  اختالف طول  اأن  املوؤكد  اأنثثه من 
تف�سريه. فوفقا ملا ورد على موقع فوكو�س الأملاين، فاإن اختالف طول 
الوظائف  هثثذه  بني  ومثثن  كثرية.  مبهام  القيام  للكف  يتيح  الأ�سابع 
تقع  الأ�سابع  فاأطراف  بها.  والإم�ساك  الأ�سياء  التقاط  على  القدرة 
على خط ي�سبه خط ال�ستواء املحيط بالكرة الأر�سية، وهو ما يتيح 

للكّف م�سك الأ�سياء اأو التقاطها ب�سكل اأف�سل.
ولو كانت اأ�سابع اليد مت�ساوية يف الطول لكان من غري املمكن للكف 
قد  الطول  يف  املت�ساوية  فالأ�سابع  �سحيح.  ب�سكل  بوظائفها  القيام 
غري  من  �سيكون  بينما  الثخينة،  الق�سبان  على  القب�س  للكف  تتيح 

املمكن القيام مبهام اأخرى.
ملاذا الإ�سبع الو�سطى هي الأطول؟

واملعروفة  اخلارجي  الإ�سبع  وق�سر  الو�سطى  الإ�سبع  طول  تف�سري 
بينما  تنمو،  التحمل  على  الثثقثثادرة  الهياكل  اأن  اإىل  يعود  باخلن�سر، 
اأن  يعني  ما  اأقثثل.  التحمل  على  قدرتها  تكون  التي  الهياكل  تتقل�س 
الأ�سياء  حمل  على  قثثثادرة  يجعلها  وقوتها  الو�سطى  الإ�ثثسثثبثثع  طثثول 

اأورميها، بينما ل تقوى الإ�سبع ال�سغرية على القيام بذلك.
ورغم تفاوت قدرات الأ�سابع، اإل اأن اختالف طولها ي�سمح لنا القيام 
اأو جتارب  باأعمال حرفية  القيام  لدى  �سواء  دقيقة  مبهارات حركية 
علمية اأو ر�سم لوحات فنية اأو حتى القيام مبهام يومية مثل القدرة 

على م�سك الأقالم للكتابة اأو اأدوات املائدة لتناول الطعام.

جثة ك�ئن ف�س�ئي حتت الثلوج
زعم رجل رو�سي اأنه عر على جثة كائن ف�سائي مدفونة حتت الثلوج، 

بالقرب من منزله اأثناء ا�ستك�سافه املكان. 
حلظة  الإلثثكثثرتوين،  يوتيوب  موقع  على  ن�سر  فيديو  مقطع  واأظهر 
�ثثسثثوداوان مدفونة حتت  عثور رجل على جثة كائن غريب له عينان 

الثلوج. 
الفيديو  اأظهر  حيث  اجلثة  على  ال�سديد  الت�سوه  عالمات  بدت  وقد 
ما يعتقد اأنه رجل ف�سائي بذراع و�ساق مبتورتني بالإ�سافة اإىل لون 

وجه مائل للزرقة، ولون ج�سد اأ�سفر ووردي. 
وقد ظهر الفيديو يف بادئ الأمر على قناة تلفزيونية رو�سية، ويعتقد 

باأنه التقط يف منطقة اإريكوت�سك، ب�سيبرييا. 
اأن املقطع مزيف، حيث  و�سرعان ما ك�سفت وزارة الداخلية الرو�سية 
قال ناطق با�سم الوزارة، اإن ال�سرطة قامت بالتحقق من اأمر اجلثة، 
وتبني لها باأن م�سور املقطع وهو طالب جامعي، قام ب�سناعتها من 

فتات اخلبز وقطع الدجاج. 
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يحول جذوع الأ�سج�ر 
اإىل اأعم�ل فنية 

اكت�سفت مهند�س غابات روماين موهبته الفنية قبل 3 �سنوات فقط، ومنذ 
ذلك احلني، عمل على حتويل الع�سرات من جذوع الأ�سجار اإىل اأعمال فنية 

مده�سة.
وكان غابي ريزيا، ا�سرتى من�ساراً كهربائياً قبل نحو 3 �سنوات، وبداأ يجربه 
ويعبث به على جذوع الأ�سجار، واكت�سفت عن طريق ال�سدفة، اأنه قادر على 
اإىل  وحتثثول  املوهبة،  هذه  �سقل  اإىل  دفعه  مما  مميزة،  فنية  اأعمال  اإن�ساء 
فنان م�سهور، ت�ستعني به ال�سلطات يف مدينة كرايوفا الرومانية، ملمار�سة 

�سحره على جذوع الأ�سجار يف احلدائق والأماكن العامة.
باإجنازها،  اأرغثثب  التي  للنماذج  ت�ساميم  اأحياناً  معي  اأحمل  ريزيا  ويقول 
اأن  اأفثثكثثاري، لأنني يجب  ولكن يف معظم احلثثالت، ل يتطابق اخل�سب مع 
اإزالثثة الأجثثزاء الفا�سدة يف البداية، وما  اأعمل مع اخل�سب القدمي، ويجب 

بقي من اخل�سب، قد ل يكفي لتنفيذ الت�سميم الذي اأرغب به.
اإل اأن احلاجة اإىل التاأقلم مع كمية اخل�سبة املتبقية بعد ت�سذيب اجلذوع، 
ينتج يف بع�س الأحيان اأعماًل اأكر اإثارة لالإعجاب من الت�سميم الأ�سلي، 

بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
الآونة  يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  كبرية  ب�سعبية  ريزيا  وحظي 
الأخرية، وذلك بعد اأن انت�سرت �سور اأعماله على هذه املواقع، حيث عمل 
على ع�سرات امل�ساريع يف مدينته كرايوفا، اإ�سافة اإىل مدن رومانية اأخرى 
مثل تيني�سوارا و�سالتينا، وحول العديد من جذوع الأ�سجار القدمية، اإىل 

اأعمال فنية معقدة تثري اإعجاب كل من ينظر اإليها.

ال�سويد بطلة الع�مل 
بتذوق النبيذ

الذواقة ببطولة  �سويدي من  فاز فريق 
النبيذ  نثثثثوع  عثثلثثى  الثثثتثثثعثثثّرف  يف  الثثثعثثثامل 
اإليه،  الثثنثثظثثر  دون  مثثن  فثثقثثط  بثثالثثتثثذّوق 

بح�سب ما اأعلن املنظمون.
اأقيمت  الثثتثثي  امل�سابقة  هثثثذه  يف  و�ثثسثثارك 
�سخ�س  مئة  فرن�سا  و�سط  بثثورغثثوين  يف 
ميّثلون  فريقا   24 على  موّزعني  كانوا 
ما  بح�سب  اخلم�س،  الثثقثثارات  من  بلدانا 

جاء يف بيان �سادر عن املنظمني.
املرتبة  احتلت  التي  ال�سني،  وتراجعت 
الرتتيب  اإىل  املثثا�ثثسثثي،  الثثعثثام  يف  الأوىل 
التا�سع رغم اأن م�سابقات اأقيمت يف طول 
يف  امل�ساركني  لختيار  وعر�سها  الثثبثثالد 

فريقها.
ويتذّوق امل�ساركون يف هذه امل�سابقة �ستة 
اأنواع  و�ستة  الأبثثيثث�ثثس  النبيذ  مثثن  اأنثثثواع 
بثثلثثدان يف  الأحثثمثثر م�سدرها  النبيذ  مثثن 
ويثثتثثعثثنّي عليهم  الثثعثثامل،  اأرجثثثثاء  خمتلف 
اأن يتعّرفوا على نوع كل منها وم�سدره 

وا�سمه اإن اأمكن.

ط�ئرة بال طي�ر 
ت�سطدم ب�أخرى جت�رية

الثثكثثنثثدي مارك  النقل  اأعثثلثثن وزيثثثر 
طيار  بثثثثثال  طثثثثثائثثثثثرة  اإن  جثثثثثارنثثثثثو 
هبوطها  اأثناء  بطائرة  ا�سطدمت 
كثثيثثبثثيثثك هذا  مثثثطثثثار مبثثثديثثثنثثثة  يف 
اأول حثثثادث مثثن نوعه  الأ�ثثسثثبثثوع يف 
بثثثثني طثثثثائثثثثرة بثثثثال طثثثيثثثار وطثثثائثثثرة 

جتارية يف كندا.
اأنثثبثثاء عن اإ�سابة اأحثثد يف  ومل تثثرد 
احلثثثادث الثثذي وقثثع يثثوم اخلمي�س 
يف مثثثثطثثثثار جثثثثثثان لثثثثيثثثثزاج الثثثثثثدويل 
ل�سركة  تابعة  طائرة  له  وتعر�ست 
�سكاي جيبت اأفيي�سن التي مقرها 

كيبيك.
وقال جارنو يف بيان "اأ�سعر بارتياح 
بها  يلحق  مل  الثثطثثائثثرة  لأن  كبري 
اأ�سرار ب�سيطة ومتكنت من  �سوى 

الهبوط ب�سالم".
وقثثثالثثثت تثثثقثثثاريثثثر لثثو�ثثسثثائثثل اإعثثثثالم 
حملية اإن الطائرة كانت تقل �ستة 
فردين  مثثن  موؤلفا  وطاقما  ركثثاب 
الثثتثث�ثثسثثادم. ول ي�سمح  وقثثثت وقثثثوع 
طثثيثثار يف  بثثال  الثثطثثائثثرات  بتحليق 
نطاق 5.5 كيلومرت من املطارات 
الهليكوبرت  الثثطثثائثثرات  ومثثهثثابثثط 
وقواعد الطائرات املائية الكندية. 
الطائرات  ت�سغيل  �سركات  وتواجه 
بال طيار املخالفة غرامات باهظة 
واأحكاما بال�سجن وفقا للقانون يف 
كندا. وزاد ا�ستخدام الطائرات بال 
واأوروبا  ال�سمالية  اأمريكا  طيار يف 
املخاوف  مثثثن  زاد  ممثثثا  والثثث�ثثثسثثثني 
الطائرات  مع  ت�سادم  حثثدوث  من 
الثثتثثجثثاريثثة ودفثثثع وكثثالثثة الطريان 
تاأييد  اإىل  املتحدة  لثثالأمم  التابعة 
اإن�ساء �سجل عاملي واحد للطائرات 

بدون طيار.

اأوروجواي ت�سدر 
امل�ريجوان� الطبية 

لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قثثال 
ال�سركة �ستنتج  اإن  الدولية للقنب 
الطبي  القنب  زيثثت  من  دفعة  اأول 
كانون  ديثثث�ثثثسثثثمثثثر  يف  لثثلثثتثث�ثثسثثديثثر 

الأول.
اأنتاليت�س  األثثثيثثثخثثثانثثثدرو  واأ�ثثثثسثثثثاف 
من  تثثثتثثثخثثثذ  الثثثثتثثثثي  الثثث�ثثثسثثثركثثثة  اأن 
�سحن  تثثعثثتثثزم  مثثقثثرا  مونتيفيديو 
الزيت اإىل كندا واملك�سيك كما اأنها 

م�ستعدة لبيعه يف ال�سوق املحلية.
خالل  لثثرويثثرتز  اأنتاليت�س  وقثثثال 
هو  "الهدف  هثثثاتثثثفثثثي  اتثثثث�ثثثثسثثثثال 
اإذا مثثا فثثكثثر وزير  لثثكثثن  تثث�ثثسثثديثثره. 
ال�سحة العامة يف طرحه يف ال�سوق 
املحلية فاإن الفكرة �ستكون هكذا".

منو ال�سعر مرتبط 
ب�جلوع!

اأبحاثا  الثثرازيثثلثثيثثون  الثثعثثلثثمثثاء  جثثثرى 
الثثعثثالقثثة بني  اإىل  نثثتثثائثثجثثهثثا  اأ�ثثثسثثثارت 

اجلوع ومنو ال�سعر.
 EurekAlert بثثثثوابثثثثة  ونثثثقثثثلثثثت 
مثثلثثخثث�ثثسثثا لثثلثثمثثقثثال الثثثثثثذي كثثثانثثثت قد 
 "Cell Reports" ن�سرته جملة 
العلمية. وقد مت تاأكيد تلك العالقة 
بثثثنثثثاء عثثثلثثثى ر�ثثثسثثثد جمثثمثثوعثثتثثني من 
قيودا  العلماء  فر�س  حيث  الفئران، 
فيما  الأوىل،  املجموعة  اأغثثذيثثة  على 
الثانية  املثثجثثمثثوعثثة  فثثئثثران  ا�ثثسثثتثثمثثرت 

بتناول الطعام ب�سكل طبيعي.
وفثثقثثدت الثثفثثئثثران الثثتثثي كثثانثثت تتناول 
الطبيعية  غذائها  وجبات  من   %٦٠

وعالوة  اأ�سهر.   ٦ خثثالل  وزنها  ن�سف 
تلك  جلود  �سماكة  ازدادت  ذلثثك  على 

الفئران. 
كما ازداد طول وكثافة �سعرها والطول 
الإجمايل لالأوعية الدموية يف اجللد. 
ناجتة  التغريات  اأن  العلماء  ويعتقد 
عثثن تكيف الثثفثثئثثران مثثع نثثظثثام جديد 
اأنها �سارت  العلم  لتناول الطعام، مع 
اأقل للحفاظ على حرارة  تفقد طاقة 
ج�سمها، الأمثثر الثثذي اأدى بثثدوره اإىل 

منو �سعرها.
النتائج  اإن  العلماء الرازيليون  وقال 
الثثثتثثثي حثث�ثثسثثلثثوا عثثلثثيثثهثثا تثثنثثطثثبثثق على 

الإن�سان اأي�سا.

اجللي ا�سفنجة  مع  التعامل  كيفية   1-
منها  والتخل�س  با�ستمرار  القدمية  الليفة  ا�ستبدال   -

خارج املنزل
- و�سع الليفة وهي رطبة داخل املايكرويف ملدة دقيقتني 

ب�سكل يومي
- غ�سل ليفة ال�سفنج مع ال�سحون يف اآلة غ�سل ال�سحون 

من وقت لآخر
- غلي الليفة يف املاء ملدة ترتاوح بني دقيقتني اإىل 5 دقائق 

ب�سكل �سبه يومي
- تخ�سي�س اأكر من ليفة ا�سفنج لالأغرا�س املتعددة، فال 
والأطباق  الأواين  لتنظيف  واحثثدة  ليفة  ا�ستعمال  يجوز 
والرفوف  الأر�ثثس  لتنظيف  ا�ستخدامها  الوقت  نف�س  ويف 

وغريها.
يف  واخلثث�ثثسثثار  للحوم  التقطيع  لثثوح  ا�ستخدام  عثثدم   2-

نف�س الوقت
الثثلثثحثثوم النيئة على عثثدد كبري مثثن اجلثثراثثثيثثم و  حتثثتثثوي 
البكترييا، لذلك يجب عدم ا�ستعمال لوح تقطيع اللحوم 
اأن يتم تنظيفه  لتقطيع اخل�سروات والفواكه، كما يجب 
ب�سكل جيد ب�سائل تنظيف منا�سب قادر على الق�ساء على 

اجلراثيم.
املياه م�سارف  تنظيف   3-

والبكترييا  للجراثيم  اأ�سا�سي  مثثالذ  املثثيثثاه  م�سارف  تعد 
لذلك يجب تنظيفها وتعقيمها با�ستمرار با�ستعمال �سودا 

اخلبيز واخلل.
ال�سحون منا�سف  غ�سل   4-

اليدين  لتجفيف  امل�ستعملة  املنا�سف  غ�سل  يتم  اأن  يجب 
والثث�ثثسثثحثثون بثثا�ثثسثثتثثمثثرار، وا�ثثسثثتثثبثثدالثثهثثا مثثثن وقثثثثت لآخثثثر 
وا�ستعمالها فقط لتجفيف ال�سحون والأيدي بعد غ�سلها 

ب�سكل جيد.
اليدين غ�سل   5-

لذلك  اجلراثيم،  اأنثثواع  ل�ستى  با�ستمرار  اليدان  تتعر�س 
يجب غ�سلهما ب�سكل جيد قبل مل�س اأي �سيء داخل املطبخ.

ال�سطوح تعقيم   6-
يجب اأن يتم تنظيف وتعقيم جميع ال�سطوح التي تو�سع 

عليها الأطعمة يف املطبخ ب�سكل يومي.
الداخل من  الثالجة  تنظيف   7-

الداخل  من  دائثثم  ب�سكل  الثالجة  تنظيف  ال�سروري  من 
الثثفثثا�ثثسثثدة، وو�ثثثسثثثع الأطعمة  والثثتثثخثثلثث�ثثس مثثثن الأطثثثعثثثمثثثة 

الطازجة �سمن اأكيا�س وعبوات حمكمة الإغالق.

حيل لال�ستفادة من جميع م�ساحات املطبخ
اجلراثيم  كمية  عن  مرعبة  نتائج  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
التي يحتويها املطبخ والتي يزيد عددها باآلف املرات عن 

عدد اجلراثيم والبكترييا املوجودة يف املراحي�س.
على  والبكترييا  اأن عدد اجلراثيم  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت   
الأواين  لتنظيف  امل�ستعملة  الإ�سفنج  ليفة  املثال يف  �سبيل 
والأطباق يزيد عن 10 ماليني لكل بو�سة مكعبة منها، 
عثثلثثى قطعة  الطفيلية  املثثخثثلثثوقثثات  هثثثذه  عثثثدد  اأن  حثثني  يف 

�سغرية من قما�س جتفيف ال�سحون يزيد عن املليون.
وت�سكل هذه النتائج �سدمة لربات املنازل ت�ستدعي العديد 
على  للحفاظ  اتباعها  الواجب  والقواعد  الإجثثثراءات  من 
نظافة املطبخ والتخل�س من اجلراثيم والبكترييا ال�سارة، 

بح�سب ما اأورد موقع ذا ديلي ميل: 
اجللي ا�سفنجة  مع  التعامل  كيفية   1-

منها  والتخل�س  با�ستمرار  القدمية  الليفة  ا�ستبدال   -
خارج املنزل

- و�سع الليفة وهي رطبة داخل املايكرويف ملدة دقيقتني 
ب�سكل يومي

- غ�سل ليفة ال�سفنج مع ال�سحون يف اآلة غ�سل ال�سحون 
من وقت لآخر

- غلي الليفة يف املاء ملدة ترتاوح بني دقيقتني اإىل 5 دقائق 

ب�سكل �سبه يومي
- تخ�سي�س اأكر من ليفة ا�سفنج لالأغرا�س املتعددة، فال 
والأطباق  الأواين  لتنظيف  واحثثدة  ليفة  ا�ستعمال  يجوز 
والرفوف  الأر�ثثس  لتنظيف  ا�ستخدامها  الوقت  نف�س  ويف 

وغريها.
يف  واخلثث�ثثسثثار  للحوم  التقطيع  لثثوح  ا�ستخدام  عثثدم   2-

نف�س الوقت
الثثلثثحثثوم النيئة على عثثدد كبري مثثن اجلثثراثثثيثثم و  حتثثتثثوي 
البكترييا، لذلك يجب عدم ا�ستعمال لوح تقطيع اللحوم 
اأن يتم تنظيفه  لتقطيع اخل�سروات والفواكه، كما يجب 
ب�سكل جيد ب�سائل تنظيف منا�سب قادر على الق�ساء على 

اجلراثيم.
املياه م�سارف  تنظيف   3-

والبكترييا  للجراثيم  اأ�سا�سي  مثثالذ  املثثيثثاه  م�سارف  تعد 
لذلك يجب تنظيفها وتعقيمها با�ستمرار با�ستعمال �سودا 

اخلبيز واخلل.
ال�سحون منا�سف  غ�سل   4-

اليدين  لتجفيف  امل�ستعملة  املنا�سف  غ�سل  يتم  اأن  يجب 
والثث�ثثسثثحثثون بثثا�ثثسثثتثثمثثرار، وا�ثثسثثتثثبثثدالثثهثثا مثثثن وقثثثثت لآخثثثر 
وا�ستعمالها فقط لتجفيف ال�سحون والأيدي بعد غ�سلها 

ب�سكل جيد.
اليدين غ�سل   5-

لذلك  اجلراثيم،  اأنثثواع  ل�ستى  با�ستمرار  اليدان  تتعر�س 
يجب غ�سلهما ب�سكل جيد قبل مل�س اأي �سيء داخل املطبخ.

ال�سطوح تعقيم   6-
يجب اأن يتم تنظيف وتعقيم جميع ال�سطوح التي تو�سع 

عليها الأطعمة يف املطبخ ب�سكل يومي.
الداخل من  الثالجة  تنظيف   7-

الداخل  من  دائثثم  ب�سكل  الثالجة  تنظيف  ال�سروري  من 
الثثفثثا�ثثسثثدة، وو�ثثثسثثثع الأطعمة  والثثتثثخثثلثث�ثثس مثثثن الأطثثثعثثثمثثثة 

الطازجة �سمن اأكيا�س وعبوات حمكمة الإغالق.

مطبخك عن  بعيدًا  اجلراثيم  تبقي  ن�س�ئح   7

اأظهرت درا�سة حديثة نتائج مرعبة عن كمية اجلراثيم 
التي يحتويها املطبخ والتي يزيد عددها باآالف املرات عن 

عدد اجلراثيم والبكترييا املوجودة يف املراحي�ض.
اأن عدد اجلراثيم والبكترييا على  اإىل  واأ�سارت الدرا�سة 
�سبيل املثال يف ليفة االإ�سفنج امل�ستعملة لتنظيف االأواين 
منها،  لكل بو�سة مكعبة  10 ماليني  واالأطباق يزيد عن 

يف حني اأن عدد هذه املخلوقات الطفيلية 
على قطعة �سغرية من قما�ض جتفيف 

ال�سحون يزيد عن املليون.
�سدمة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  وت�����س��ك��ل 
العديد  ت�ستدعي  امل��ن��ازل  ل��رب��ات 
الواجب  والقواعد  االإج��راءات  من 
اتباعها للحفاظ على نظافة املطبخ 

والبكترييا  اجلراثيم  من  والتخل�ض 
ال�سارة، بح�سب ما اأورد موقع ذا ديلي ميل: 
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�ش�ؤون حملية

كلية الأغذية والزراعة بج�معة الإم�رات تنظم حملة للتربع ب�لأغذية املجففة

جنون الكرتون ينظم ور�ش عمل لفن الر�سوم الهزلية واملتحركة 

بالتعاون مع جامعة �سانت اأندروز وجامعة برمنغهام

خرباء "منتدى ال�ستدامة يف الإم�رات " يوؤكدون اأهمية ال�ستع�نة مبوؤ�س�س�ت التعليم الع�يل يف تنفيذ خطط ال�ستدامة

الأول مرة باملنطقة

ط�لب�ت ج�معة زايد ي�ستعر�سن جت�ربهن الإعالمية اأم�م خرباء دوليني

•• العني – الفجر

 ، الإمثثثثارات  والثثزراعثثة بجامعة  الأغثثذيثثة  كلية   نظمت 
وبالتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي فعاليات حملة 
للترع بالأغذية املجففة ل�سالح املحتاجني يف العامل 
وتاأتي هذه احلملة مبنا�سبة يوم الغذاء العاملي بهدف 

تعريف الطلبة واجلمهور باأهمية الأغذية، وتعريفهم 
مب�ساكل �سوء التغذية، واجلوع الذي يعاين منه كثري 

من النا�س يف العامل.
كلية  يف  –اأ�ستاذ  اليحيائي  حمثثمثثد  الثثدكثثتثثور  اأ�ثثسثثار  و 
تثثنثثظثثيثثم مثثثثثل هذه  اأهثثثمثثثيثثثة  اإىل  الأغثثثثذيثثثثة والثثثثزراعثثثثة 
على  ال�سوء  لت�سليط  اجلامعة  جمتمع  يف  احلثثمثثالت 

اأهمية ال�ستثمار يف النظم الغذائية، وتعزيز الوعي يف 
مفهوم الأمن الغذائي وقال: اإن الغذاء حٌق اأ�سا�سي من 

حقوق الإن�سان.
 كما يعد يوم الغذاء العاملي الذي ي�سادف يف ال�ساد�س 
والع�سرين من اأكتوبر كل عام فر�سة لإظهار اللتزام 
بالق�ساء على اجلوع وحتقيق م�ستقبل م�سرق يف كافة 

اأنحاء العامل.
للترعات  اأنثثه مت تخ�سي�س �سندوق خا�س  اإىل  ي�سار 
وقد لقت  الإمثثارات  بجامعة  املجففة  والأغذية  باملال 
احلملة اإقباًل كبرياً من قبل الطالبات واأع�ساء هيئة 
التدري�س والإداريني، و�ست�ستمر فعالياتها حتى نهاية 

الأ�سبوع احلايل .    

•• اأبوظبي - الفجر

"جنون الكرتون" املقام حالياً  �سمن فعاليات معر�س 
 13 يف مركز القطارة للفنون يف العني وي�ستمر حتى 
نوفمر املقبل، قدم املعر�س لزواره خالل الفرتة من 
12 اإىل 14 اأكتوبر، فر�سة ا�ستك�ساف العنا�سر واملواد 
املختلفة التي ت�ستخدم لإبداع قطع فنية نهائية قادرة 
�سمن  بخفة  الثثهثثزلثثيثثة  الثثر�ثثسثثوم  ر�ثثسثثائثثل  تو�سيل  عثثلثثى 
الأكريليك  بينها  ومثثثن  حثثيثثويثثة،  جمتمعية  حثثثثثوارات 
لثثر�ثثسثثم لوحات  ا�ثثسثثتثثخثثدامثثهثثا  الثثثثثذي مت  والثثكثثانثثفثثا�ثثس 
مثثن وحثثثي �ثثسثثحثثاري دولثثثة الإمثثثثثثارات، ولثثوحثثات اأخرى 

لر�سومات كرتونية. 

وال�سياحة  الثقافة  دائثثرة  روؤيثثة  العمل  ور�ثثس  وعك�ست 
النا�سئة  الفنية  املواهب  دعم  اإىل  ال�ساعية  – اأبوظبي 
من حول املنطقة، وتقدمي من�سة للفنانني وامل�ساركني 
وتطوير  الإبثثثداعثثثي  الإلثثثهثثثام  مثث�ثثسثثادر  عثثلثثى  للح�سول 

ممار�ساتهم الفنية. 
وقدم معر�س "جنون الكرتون" لزواره فر�سة فريدة 
الثثثذي تلعبه  الثثكثثبثثري  الثثثثدور  مثثن نثثوعثثهثثا للتعرف عثثلثثى 
الرقمية  الإعثثالمثثيثثة  املثثنثث�ثثسثثات  يف  التعبريية  الثثفثثنثثون 
والتقليدية، عر ت�سكيلة وا�سعة من اأعمال الر�سومات 
الر�سوم  فيديو  ومقاطع  املتحركة،  والر�سوم  الهزلية 
والر�سومات  الثثهثثزلثثيثثة،  الثثر�ثثسثثومثثات  وكثثتثثب  املثثتثثحثثركثثة، 

الهزلية على الإنرتنت، وغريها.

•• اأبوظبي- الفجر

"منتدى  فعاليات  يف  امل�ساركني  واخلثثراء  الأ�ساتذة  اأكثثد 
ال�ستدامة يف الإمثثارات العربية املتحدة: من التخطيط 
ال�ست�سارات  نتائج  تطويع  اأهثثمثثيثثة  على  التنفيذ"  اإىل 
اأع�ساء  بها  ي�سطلع  التي  العلمية  والدرا�سات  والبحوث 
تنفيذ  يف  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  التدري�سية  الهيئات 
موؤ�س�سات  تطبقها  الثثتثثي  ال�ثثسثثتثثدامثثة  وخثثطثثط  عمليات 
واأو�سوا  والإقليمية،  املحلية  واخلا�س  العام  القطاعني 
بثث�ثثسثثرورة مثث�ثثسثثاركثثة الثثطثثلثثبثثة يف تنفيذ هثثثذه الثثبثثحثثوث ملا 
لذلك من تاأثري يف ن�سر الوعي حول اآليات تنفيذ خطط 
ومثثثبثثثادرات ال�ثثسثثتثثدامثثة، و�ثثثسثثثددوا عثثلثثى اأهثثمثثيثثة ت�سجيع 
اأبحاث علمية وتطبيقية متكاملة وم�سرتكة بني  تنفيذ 
ومراكز  اجلامعات  عثثر  املتنوعة  العلمية  التخ�س�سات 
الثثعثثلثثمثثيثثة لإيثثثجثثثاد حثثلثثول مثثتثثكثثامثثلثثة لتحديات  الثثبثثحثثوث 

ال�ستدامة املتجددة.
جثثثاء ذلثثثك خثثثالل اجلثثلثث�ثثسثثات الثثثثثثثالث لثثلثثمثثنثثتثثدى والثثثذي 
بالتعاون  اأبوظبي  بجامعة  الأعثثمثثال  اإدارة  كلية  نظمته 
مع مركز بحوث املحا�سبة الجتماعية والبيئية بجامعة 
اأنثثثثثدروز وجثثامثثعثثة بثثرمثثنثثغثثهثثام يف املثثمثثلثثكثثة املتحدة  �ثثسثثانثثت 

ال�ستدامة  وا�سرتاتيجيات  خطط  تفعيل  اآليات  وتناول 
واملجتمعية  وال�سحية  والثقافية  والبيئية  القت�سادية 
الناجحة يف  النماذج  اأبثثرز  ودرا�سة  ا�ستعرا�س  من خالل 

هذا النطاق.
واأكد الروفي�سور وقار اأحمد نائب مدير جامعة اأبوظبي 
لل�سوؤون الأكادميية ومدير اجلامعة بالإنابة على اأهمية 
والتي  ال�ستدامة  جوانب  خمتلف  لتناوله  املنتدى  هثثذا 
تعد اأكر الق�سايا اإحلاحاً يف الع�سر احلديث ملا لها من 
امل�ستقبلية  العوامل  خمتلف  يف  ومت�سعب  جثثذري  تاأثري 
القت�سادية والبيئية والجتماعية والثقافية وال�سحية، 
وهو ما توؤكده وتتناوله بو�سوح اأهداف التنمية امل�ستدامة 
الث17 �سمن خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030 والتي 
حيث   ،2015 �سبتمر  يف  املثثتثثحثثدة  الأمم  اعثثتثثمثثدتثثهثثا 
تثثطثثرقثثت تثثلثثك الأهثثثثثداف لثثالآثثثار اخلثثطثثرية الثثتثثي تواجه 
البع�س،  بع�سها  عثثن  اختلفت  مهما  الثثعثثامل  دول  جميع 
الث17  املثث�ثثسثثتثثدامثثة  التنمية  اأهثثثثداف  درا�ثثسثثة  اإىل  مثث�ثثسثثرياً 
ول  كانت  املتحدة  العربية  الإمثثثارات  دولثثة  اأن  لنا  يو�سح 
تزال �سباقة �سمن دول املنطقة يف حتقيقها منذ تاأ�سي�سها 
تثثنثثوع وت�ساعف  للعديد مثثن هثثذه الأهثثثثثداف، ولثثكثثن مثثع 
حتديات الع�سر اأ�سبح حتقيق ما تبقى من هذه الأهداف 

اأمر اأكر �سعوبة.
بالدور  اجلامعة  اعثثتثثزاز  اإىل  اأحثثمثثد  الروفي�سور  ولفت 
املنتدى يف ت�سليط  الثثذي تلعبه من خثثالل هثثذا  احليوي 
ال�سوء على ون�سر الوعي حول اأهمية ق�سايا ال�ستدامة 
وال�سرتاتيجيات  اخلثثطثثط  تثثفثثعثثيثثل  يف  الثثثبثثثدء  وكثثيثثفثثيثثة 
التي  املثثجثثالت  �ستى  اأهثثدافثثهثثا يف  التي حتقق  واملثثبثثادرات 
والندوات  امللتقيات  هثثذه  فمثل  جمتمعاتنا،  على  تثثوؤثثثر 
لتبادل  من�سة  خثثري  والأكثثادميثثيثثة  العلمية  واملثثثوؤمتثثثرات 
ي�سطلع  التي  البحوث  نتائج  ودرا�ثثسثثة  والعلوم  املثثعثثارف 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  والباحثني  اخلثثراء  بها 
جامعة  م�ساركة  اأن  على  موؤكداً  اجلامعة،  كليات  بجميع 
�سانت اأندروز وجامعة برمنغهام واللتان تعدان من اأرقى 
موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي عاملياً يف تنظيم 
هذا املنتدى اإمنا يعر عن اإلتزام جامعة اأبوظبي بتوفري 
العاملية وحر�سنا على  املعايري  تتوافق مع  تعليمية  بيئة 
تعنى  التي  العلمية  والدرا�سات  البحوث  م�ساريع  تنفيذ 
بثثاإيثثجثثاد حثثلثثول لأكثثثثر الثثقثث�ثثسثثايثثا والثثتثثحثثديثثات الوطنية 
والإقليمية العامة. ومن جانبه اأو�سح الروفي�سور اإيان 
ثوم�سون مدير البحث العلمي يف جامعة برمنغهام اأ�ستاذ 
املحا�سبة وال�ستدامة ورئي�س ق�سم البحوث يف املحا�سبة 

حتديد  اأن  على  الرئي�سية  كلمته  يف  برمينغهام  بجامعة 
وما  الث17  امل�ستدامة  التنمية  لأهثثثداف  املتحدة  الأمم 
تت�سمنه من و169 غاية ملتابعة تنفيذها وقيا�س مدى 
يف  �ساهمت  نوعية  نقلة  حقق  اأمثثر  التنفيذ  عملية  جنثثاح 
اإلثثيثثه وما  الثثو�ثثسثثول  ال�ثثسثثتثثدامثثة وكيفية  حتثثديثثد مفهوم 
ي�سمله هذا امل�سطلح الذي كان ي�سبب ارتباك العديد من 
املوؤ�س�سات واجلهات، لكونه م�سلح �سامل وغري حمدد من 
حيث الأهداف واملعايري، م�سرياً اإىل اأن مفهوم ال�ستدامة 
لي�س مفهوماً حديثاً وعلى الرغم من ذلك فاإن ما حققته 
بع�س الدول من تقدم يف هذا املجال يعد تقدماً بطيئاً اإذا 
ما قمنا مبقارنته بتاريخ ظهور مفهوم ال�ستدامة، كما اأن 
معظم التحديات التي تواجه ق�سايا ال�ستدامة لها حلول 
وا�سحة وقابلة للتنفيذ على اأر�س الواقع ونرى ذلك يف 
مناذج لدول وموؤ�س�سات وجهات قامت بالفعل يف معاجلة 
تنفيذ  يعرقل  ما  ولكن  ال�ستدامة،  ق�سايا  من  العديد 
هثثذه احلثثلثثول لثثدى اجلثثهثثات الأخثثثرى هثثو اتباعها لنظم 
اإدراكها لواقع ال�ستدامة  حما�سبة غري م�ستدامة وعدم 
خطط  �سبيل  فعلى  والتغري  بالديناميكية  يت�سف  الذي 
الت�سدي لتقلبات املناخ واآثاره يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة تختلف عن قرينتها يف ا�سكتلندا.

•• دبي –الفجر 

وعلوم  الت�سال  كلية  من  وخريجة  طالبتان  �ساركت 
نظمته  اإعالمي  ملتقى  زايثثد من يف  بجامعة  الإعثثالم 
لتبادل  الأوروبثثيثثة  الوكالة  مع  بالتعاون  العربية  قناة 
الأنثثثبثثثاء اإيثثنثثكثث�ثثس، حثثيثثث عثثر�ثثسثثن خثثراتثثهثثن وحتدثن 
والأفثثثالم  عثثثام،  ب�سكل  الإعثثثثالم  ب�سناعة  �سغفهن  عثثن 
امللتقى  خثثالل  اللقاء  جثثرى  خثثا�ثثس.  ب�سكل  الوثائقية 
الذي عقد يف دبي، وللمرة الأوىل يف ال�سرق الأو�سط، 
ودام يومني وا�ستقطب عدداً كبرياً من خراء الإعالم 
الأفكار واخلرات  تبادلوا  الذين  العامل  على م�ستوى 

خالل جل�سات نقا�سية تفاعلية مع احل�سور.
اأمل املال ومرمي العوادي و�سروق البلو�سي اإىل جانب 
امل�سارك  الأ�ثثسثثتثثاذ  رحثثمثثان،  نثثاديثثة  الثثدكثثتثثورة  اأ�ستاذتهن 
املذيعة  اأدارتثثثه  وممتع  �سيق  حثثوار  يف  اأبثثدعثثن  بالكلية، 
الإعالم  بعنوان �سناع  العربية  قناة  العلمي من  راوية 
دور  عثثن  جممله  يف  حتثثدثثثن  امل�ستقبليون،  الإمثثثاراتثثثي 
املراأة الإماراتية يف جمال الإعالم وال�سعوبات التي قد 
تواجهها �سمن املجتمع اإىل جانب الدعم الذي توليه 
فيه  تلعب  مثثتثثوازن  جمتمع  لبناء  الر�سيدة  احلكومة 
املراأة دورا مهما، وكيفية تطويره لالأف�سل و الرتكيز 

على ما يهم ال�سباب احلايل.
كما اأبرزت الطالبات دور جامعة زايد يف تنمية و�سقل 
ب�سكل يتالءم  الإعالمية  مهاراتهن وتوجيه قدراتهن 
نادية  الدكتورة  بت  وعقَّ و�سخ�سياتهن.  رغباتهن  مع 
تعليم  على  زايثثد  جامعة  يف  نركز  اإنثثنثثا  قائلة:  رحثثمثثان 
الطالبات تعليما ميدانيا، يتما�سى مع تطورات املجال 

الإعالمي ويواكب كل التقنيات احلديثة، ونف�سح لهن 
اأفالم وتقارير �سحفية خا�سة  واإنتاج  املجال ل�سناعة 
بهن، لكي يتقم�سن دور ال�سحفي الفعلي منذ اأول �سنة 
اإىل  لهن يف اجلامعة، وبالتايل يكن جاهزات للدخول 

�سوق العمل بكل ثقة واحرتافية.
واأ�ثثسثثافثثت: اإنثثنثثي اأعثثتثثز بثثكثثوين واحثثثثدة مثثن فثثريثثق من 
بداأب على تكوين جيل فعال  الذين يعملون  الأ�ساتذة 
منا�سب مهمة يف  يتولني  اإعثثالمثثيثثات حمثثرتفثثات  مثثن 
اأن  الرائع  واإنثثه من  املوؤ�س�سات،  العديد من  املجتمع يف 
املراتب  واإىل  الأف�سل  يتقدمن نحو  امليدان  َنراُهنَّ يف 

الأعلى بجدارة. 

ا�ستعر�ست الطالبات �سغفهن الإعالمي اأمام احل�سور 
خلو�س  تقدمن  وكيف  م�سريتهن  من  اأجثثزاء  و�سردن 
كما هو  الأفثثثثالم،  و�سناعة  الإعثثالمثثي  الإنثثتثثاج  جتربة 
احلثثال مثثع اأمثثل املثثال التي كانت حتثثب اإجثثثراء حوارات 
منذ  حواراتها  بت�سجيل  وبثثثداأت  البيت  يف  اجلميع  مع 
علبة  يف  كهدية  عليها  ح�سلت  ت�سجيل  باآلة  طفولتها 
الكورن فليك�س قائلة: اآمل الآن بعد اإمتام تخرجي من 
اجلامعة اأن اأحاور اأ�سخا�ساً فعليني و�سخ�سيات مهمة 

يف املجتمع ولي�س اأفراد عائلتي فقط.
اإمتثثام فرتة تدريبي يف جمموعة  اأنا ب�سدد  واأ�سافت: 
الثثتثثي تعلمت مثثن خثثاللثثهثثا الكثري  �ثثسثثي،  بثثي  اإم  قثثنثثوات 

حيث  امليداين،  ال�سحفي  العمل  وتقنيات  اأ�ساليب  من 
اإىل  الإنثثثتثثثاج  �ثثسثثاركثثت يف عملية �ثثسثثيثثاغثثة اخلثثثر مثثنثثذ 
الن�سر والإذاعثثة، الأمر الذي جعلني اأت�سوق اأكر لكي 
امل�ستقبل  يف  تلفزيونية  برامج  مذيعة  و  كمعدة  اأعمل 

القريب.
اأما مرمي العوادي، التي تعمل على اإعداد فيلم وثائقي 
تهدف لت�سارك به يف مهرجانات عاملية لالأفالم لإلقاء 
ال�سوء على الثقافة الإمارتية والفكر املحلي، فقالت: 
نحن ال�سفراء الأف�سل لبلدنا، ول ميكن لأي �سخ�س 

اآخر اأن يعر عنا اأو ميثل دولتنا وثقافتنا مثلنا نحن.
واأ�ثثسثثافثثت: اخثثرتت الإعثثثالم و جمثثال �سناعة الأفالم 
بثثالثثذات لثثكثثي اأعثثثثرف الثثعثثامل بثثدولثثة الإمثثثثثثارات، ب�سعب 
وبالن�ساء  الثثبثث�ثثسثثيثثط،  املثثثعثثثطثثثاء،  الثث�ثثسثثخثثي  الإمثثثثثثثثثارات 
الإماراتيات املبدعات املغامرات الالئي ل يخ�سني �سيئا 
وميلوؤهن التوق لتجربة كل ما هو جديد و �سيق، ولكي 
اأن�سر ثقافتنا و قيمنا يف كل مكان يف العامل من خالل 
اأقثثرب �سورة  الثثواقثثع و تنقله يف  اأفثثالمثثي التي حتاكي 

للم�ساهد.
– مذيعة تلفزيون دبي وخريجة  اأما �سروق البلو�سي 
جامعة زايثثد- والتي تغطي كل الأحثثداث الهامة التي 
الأخبار  معاجلة  على  وتعمل  دبثثي  مدينة  ت�ست�سيفها 
اأنا اأطمح للو�سول  وكتابتها، فقد قالت خالل اللقاء: 
اإىل من�سب عال يف احلكومة ذات يوم، وهذا الأمل ما 
كان اأن يخطر يل على بال لول دعم حكومتنا الكرمية 
حقيقة  اإىل  امل�ستحيل  وحولت  الهمم  فينا  بعثت  التي 
اتباع  و  الأفثث�ثثسثثل  و  لثثالأعثثلثثى  الثثطثثمثثوح  فينا  وغثثر�ثثسثثت 

الأحالم اإىل اأن ت�سبح حقيقة.

مبادرة من بلدية مدينة العني 
تفعيل مك�تب الأفراح اإلكرتونيً� 

لتحديد مواعيد  املن��سب�ت 
•• العني - الفجر

بداأت بلدية مدينة العني درا�سة مبادرة خدمية جديدة، والتي تعد الأوىل 
من نوعها ،  ي�ستطيع من خاللها اجلمهور من زيارة ملف مكاتب تنظيم 
خدمات الأفراح اإلكرتونياً وحتديد املنا�سب منها اخت�ساراً للوقت واجلهد، 

بهدف اإ�سعاد املجتمع والرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة.
و�سط  بقطاع  املجتمع  خدمة  اإدارة  مدير  العميمي  مغري  �سامل  د.  وقثثال 
املدينة   جاءت هذه املبادرة �سمن الإجثثراءات التي تنتهجها بلدية مدينة 
العني لتقدمي خدمات اإلكرتونية مميزة اإ�سافة اإىل اخلدمات التي تقدمها  
القاعة  ، حيث ميكن للعميل بعد حجز  الأفثثثراح   من خثثالل حجز قاعات 
ت�سهيل  لثثالأفثثراح  بهدف  املنظمة  واملكاتب   ال�سركات  الطثثالع على قائمة 
ال�سركات  جميع  على  والثثتثثعثثرف  للو�سول  امل�ستخدم  على   البحث  مهمة 
املنظمة لالأفراح وخدماتها اإلكرتونياً ، وتوفر ال�سفحة الإلكرتونية اأكر 
من 200 مكتب لتنظيم الأفراح يف املدينة ، مت تق�سيم  جمالت خدماتها 
اخلدمات  من  وغريها  والإ�ثثسثثاءة  والثثزهثثور  ال�سعبية  واملطابخ  كال�سيافة 

لت�سهيل عملية الو�سول اإليها من قبل امل�ستخدم  .
هذا وقد �سرعت بلدية مدينة العني يف تغيري نظام حجوزات �سالت الأفراح 
موؤخراً، لت�سمح للمواطنني بحجز ال�سالة  عر املوقع الإلكرتوين قبل عام 
املبادرة اجلديدة اخلا�سة بتفعيل مكاتب  لتاأتي  اأ�سهر،    6 كامل بدًل عن 
الأفراح  من خالل نظام احلجوزات لتقدمي  خدمات مميزة  ت�سهل عملية 
بثثدوره  يف خدمة و  املكتب املنظم  للمنا�سبة مما �سي�سهم  احلجز واختيار 
ا�ستفادة اأكر عدد من املواطنني من ا�ستخدام �سالت الأفراح البالغ عددها 
كما ويوفر النظام  خدمة  تقييم  املختلفة،  البلدية  بقطاعات  �سالت   9
املقدمة  اخلثثدمثثات  مب�ستوى  لالإرتقاء  الثثثزواج  حفل  انتهاء  بعد  ال�سركات 

للجمهور  وتفعيل التناف�سية  بني ال�سركات لتقدمي الأف�سل .
اأن يتم  ، وذلك بعد  القادمة   املبادرة  يف الفرتة  فيما و�سيبداأ تفعيل هذه 
والعقود  املناق�سات  اإدارة  طريق  عثثن  املنظمة  ال�سركات  ت�سجيل  ت�سجيل 
خالل  ال�سركات من  جميع  لت�سجيل  املتبعة  الإجثثراءات  ح�سب  اإلكرتونياً، 

الدخول على �سفحة الت�سجيل يف املوقع الإلكرتوين للبلدية.

يف جناح دائرة الثقافة وال�سياحة يف فرانكفورت 
ج�ئزة ال�سيخ زايد للكت�ب تقيم حفل 

ا�ستقب�ل للمهتمني ب�لفكر العربي
•• فرانكفورت - الفجر

اأقامت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب حفل ا�ستقبال اأم�س يف جناح دائرة الثقافة 
وال�سياحة-اأبوظبي املقام حاليا يف معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب.

ح�سر احلفل مدراء املعار�س الدولية وممثلني عن دور ن�سر عاملية وعربية، 
للجائزة،  ومر�سحون  العلمية،  الهيئة  مثثن  واأعثث�ثثسثثاء  للجائزة  وحمكمني 

وكتاب ومرتجمون، واإعالميون.
وقال يورجن بوز مدير معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب وع�سو الهيئة 
بجائزة  العلمية  الهيئة  اأكثثون ع�سوا يف  اأن  امل�سرف  "من  للجائزة  العلمية 
حتمل ا�سم املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، موؤ�س�س 
الحتاد، فقد كان يعمل على حت�سني حياة النا�س يف الإمثثارات، يف حني اأن 
الأخرى  اللغات  اإىل  العربية  الرتجمة من  بتفعيل  الوعي  تكر�س  اجلائزة 
�سهر فراير  ورائثثع. ويف  ب�سكل جدي  يتم اجنازها  وبالعك�س، وهي جهود 
عمل  وفريق  العلمية  الهيئة  لأع�ساء  اأبوظبي  يف  اجتماع  �سيعقد  الثثقثثادم 
اجلائزة لتبادل الأفكار والتعاون لدعم الأدب والفكر العربي، وجمع النا�س 

معا لتحقيق املزيد من التفاهم".
حتظي جائزة ال�سيخ زايد للكتاب التي تاأ�س�ست عام 2006 باهتمام دويل، 
ل�سيما اأنها جائزة م�ستقلة متنح �سنوًيا للمبدعني من املفكرين والنا�سرين 
واملوؤلفني ال�سباب، تكرمياً لإ�سهاماتهم يف جمالت التاأليف والرتجمة يف 
العلوم الإن�سانية، و تعد جائز الثقافة العربية يف اللغات الأخرى اأحد اأفرع 

اجلائزة املميزة والتي تكرم اجلهود الفكرية لالآخر لفهم ثقافتنا. 
جوائزها  ومتنح  درهثثم،  ماليني  �سبعة  للجائزة  الإجمالية  القيمة  وتبلغ 

�سنويا يف حفل يقام بالتزامن مع معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب.



اإليك  تاأكليه مقرم�ساً.  اأو  اأو تقليه  البخار  ال�سمار على  اأن تطبخي  ميكنك 
عدداً من الو�سفات للكبار وال�سغار �سهلة التح�سري و�سهية.

ال�سمار �سهل اله�سم وي�ساهم يف اإيقاظ حا�سة الذوق لدى ال�سغار حتديداً. 
ميكنك طهوه اأو قرم�سته اأو تناوله على �سكل حتلية اأو مع فطرية تفاح اأو 

اإجا�س مطبوخ اأو يف �سلطة برتقال مع قرفة.
ل يحتوي ال�سمار على اأكر من 25 كيلو كالوري يف كل 100 غرام، ف�ساًل 
عن اأنه غني بالفيتاميَنني B9 وC والألياف، ويحتوي اأي�ساً على الكال�سيوم 
ويدّر البول وُي�سّهل اله�سم. بدءاً من ال�سهر ال�ساد�س، ابدئي باإ�سافة ال�سمار 
تطبخيه  اأن  ميكنك  طعمه.  يكت�سف  كي  طفلك  ياأكلها  التي  الهري�سة  اإىل 

وتخلطيه مع البطاطا واجلزر اأو مع مزيج من الهليون والكو�سا.

خلطات �سحرية
مدخن  �سلمون  مع  �سلطة  �سكل  على  نيئاً  ال�سمار  ا�ستهالك  ميكن 

وجثثثوز وكثثيثثنثثوا وحثثنثثطثثة �ثثثسثثثوداء. اإذا كثثثان الثثطثثفثثل يثثحثثب املثثثزج بني 
واملثثاحلثثة، جثثّربثثي مثاًل  اأو احلثثلثثوة  والثثذائثثبثثة  املقرم�سة  الأغثثذيثثة 

ال�سمار والب�سل،  اأو الرتقال مع  ال�سمار،  التفاح الأخ�سر مع 
نباتي  زيت  لذيذة مع  �ست�سبح اخللطات  واملانغا.  ال�سمار  اأو 

باجلوز اأو ال�سم�سم.
تقطعي  اأن  يثثكثثفثثي  حُمثثثّلثثثى،  �ثثسثثمثثار  لثثتثثحثث�ثثسثثري 

ال�سمار اإىل �سرائح رفيعة اأو قطع كبرية 
وت�سعيها يف طنجرة مع ملعقة كبرية 

الزيتون  وزيت  والتوابل  الع�سل  من 
واملثثلثثح والثثبثثهثثار. اغثثمثثري اخلليط 

نثثار هادئة  واتثثركثثيثثه على  بثثاملثثاء 
تقريباً.  دقيقة   30 طثثوال 

ت�ستبديل  اأن  ميكنك 

بالع�سل ال�سكر وع�سري الرتقال، والزيت بالزبدة.
وثمار  لالأ�سماك  باليان�سون حليف ممتاز  املعّطر  ال�سمار  اآخثثر،  على �سعيد 

البحر. اطبخيه يف ورق الأملنيوم مع املحار بدل الكرف�س.

فطرية بال�سمار و�سمك احلدوق )للكبار(

املقادير:
�سمك  �سرائح  غثثرام من  �سمار، وجثثزرة، و300  روؤو�ثثس  عجينة فطائر، و4 
وملعقتان كبريتان من  الزبدة،  من  و50 غراماً  وب�سلة،  املدخن،  احلثثدوق 

زيت الزيتون، و25 �سنتليرتاً من احلليب، وورقة غار.

الطريقة:
ورقة  اأ�سيفي احلليب واملاء واأخرياً  • �سعي �سمك احلدوق يف طنجرة، ثم 
15 دقثثيثثقثثة. يف  الثثثغثثثار. اغثثلثثي اخلثثلثثيثثط ثثثم ا�سلقيه طثثثثوال 
نهاية مدة الطبخ، �سّفيه ودعيه يرد قلياًل ثم 
الفرن م�سبقاً  �سخني  ال�سمك.  انزعي جلد 

على حرارة 180 درجة مئوية.
• ق�ّسري اجلزر، ثم ق�سري الب�سل وافرميه. 
اغ�سلي ال�سمار وا�سحبي الأغ�سان اخل�سراء 
اإىل  قطعيها  راأ�ثثثس.  كثثل  مثثن  الأوىل  والق�سرة 
يف  والزيت  الزبدة  �سخني  ثم  قطع،   6 اأو   4
اخلليط  وقّلي  وال�سمار  الب�سل  اأ�سيفي  مقالة. 
اأن يتحمر ثم  اإىل  5 دقائق  على نار قوية طوال 

انزعيه عن النار.
�سغري.  قالب  اأ�سفل  يف  والب�سل  ال�سمار  • وزعي 
اإىل  اجلثثثزر  لتقطيع  خثث�ثثسثثراوات  قثث�ثثسثثارة  ا�ستعملي 
ت�سكبي  اأن  قثثبثثل  الثثقثثالثثب  اإىل  اأ�سيفيها  ثثثم  �ثثسثثرائثثح 
واأدخليها  بالعجينة  املقادير  غّطي  اأخثثثرياً.  ال�سمك 
يف القالب و�سعيها يف الفرن طوال 20 دقيقة، ثم 
انثثزعثثي الثثفثثطثثرية مثثن الثثقثثالثثب بعد اإخثثراجثثهثثا من 

الفرن وقدميها.
مدة التح�سري: 20 دقيقة.

مدة الطبخ: 40 دقيقة.

و�سفات لل�سغار
ال�ساد�س  ال�سهرين  )بثثني  وال�سمار  بثثاجلثثزر  هري�سة 

والتا�سع(
ثم  قثثاعثثدتثثه،  وانثثزعثثي  ال�سمار  واغ�سلي  جثثثزرة  ق�سري   •
قطعي اخل�سراوات واطبخيها على البخار اأو يف ورق الأملنيوم 

على  حت�سلي  اأن  اإىل  اخفقيها  اأخثثثثثرياً،  دقثثيثثقثثة.   15 طثثثوال  الثثفثثرن  داخثثثل 
هري�سة ناعمة.

والثاين  التا�سع  ال�سهرين  )بني  والب�سل  احلثثدوق  و�سمك  بال�سمار  هري�سة 
ع�سر(

 15 اإىل مقالة الطبخ. انزعي  • اأ�سيفي ن�سف ب�سلة وراأ�س �سمار مقّطعاً 
غراماً من �سمك احلدوق من اخللطة املخ�س�سة للكبار.

اأو  املثثفثثتثثت  الثث�ثثسثثمثثك  اأ�ثثسثثيثثفثثي  ثثثم  الثث�ثثسثثمثثار  مثثع  جثثيثثداً  الثثبثث�ثثسثثل  • اخثثفثثقثثي 

املخفوق.
فطرية بال�سمار و�سمك احلدوق )بني �سنة وثالث �سنوات(

يكفي،  مبا  ُيطبخ  حني  الطبخ.  مقالة  اإىل  �سمار  راأ�ثثس  ن�سف  اأ�سيفي   •
اخفقيه اإىل اأن ي�سبح ناعماً. �سعي عجينة فطائر يف قالب.

اإىل  احلثثدوق  �سمك  فتات  من  غراماً   30 مع  ال�سمار  هري�سة  اأ�سيفي   •
مقالة الطبخ، ثم ا�سنعي اأ�سكاًل متنوعة لتغطية املقادير. �سعي الفطرية 

يف الفرن طوال 20 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.

جمّرد  اأن  الباحثون  لحظ  الريا�سة،  من  اأقثثل  م�ستوى  ميار�سون  الذين  الرا�سدين  اإىل  بالن�سبة 
اإىل  يثثوؤدي  الهوائية  الثثدراجثثة  ركثثوب  خثثالل  الأداء  �سيح�ّسن  �ساغط  قمي�س  ارتثثثداء  بثثاأن  القتناع 

تخفيف م�ستوى الإجهاد،
 ما يعني اأن )اأثر الدواء الوهمي( رمبا ل ينح�سر يف النتائج الطبية.

ن�سر امل�سرف على الدرا�سة هندريك موث وزمالوؤه من ق�سم العلوم الريا�سية يف جامعة )فرايبورغ( 
يف اأملانيا النتائج يف جملة )بلو�س ون(.

�سمعنا جميعاً عن منافع الريا�سة.
الأيروبيك  لتمارين  الأقثثل  دقيقة على   75 الرا�سدون  باأن يخ�س�س  الراهنة  التوجيهات  تو�سي   
اأو  العام  ال�سحي  الو�سع  لتح�سني  اأ�سبوعياً  املعتدلة  الأيروبيك  لتمارين  دقيقة   150 اأو  املكثفة 

احلفاظ عليه.
لكن لي�س مفاجئاً اأن نعرف اأّن اأقل من ن�سف النا�س يلتزمون بهذه التوجيهات الريا�سية.

اأ�سارت اإىل تاأثري نظرة النا�س اإىل �سعوبة التمارين يف  اإن البحوث ال�سابقة   يقول موث وفريقه 
طريقة جتاوبهم مع الن�ساط اجل�سدي: 

وامل�ساركة  الريا�سة  اإىل ممار�سة  امليل  تراجع  اإىل  ال�سلبية  العاطفية  التفاعالت  توؤدي  املقابل  )يف 
فيها على املدى الطويل. 

اإذا اأراد ال�سخ�س اأن يحارب الآثار ال�سارة لقلة احلركة، يجب اأن يفهم العوامل التي توؤثر يف اإجهاد 
الأفراد الذين ميار�سون الريا�سة(.

اختبار اأثر الدواء الوهمي
فيها  يثثوؤدي  التي  بالظاهرة  الوهمي  الثثدواء  اأثثثر  ف  ُيعرَّ الطبية،  البحوث  يف 

و�سع  حت�ّسن  اإىل  حقيقياً(  ُيعتر  )مثثزّيثثف(  )عثثثالج  الثثوهثثمثثي  الثثثثدواء 
املري�س. لإجراء الدرا�سة، 

حاول الباحثون اأن يحددوا دور الدواء الوهمي يف التوقعات 
التي يحملها النا�س عن اإجهادهم اجل�سدي.

للتو�سل اإىل النتائج املن�سودة،
بث78 رجاًل  ا�ستعان موث وزمثثالوؤه   

اأعمارهم بني  تثثرتاوح  وامثثثراأة 
�سنة  و32   18

ا  طلبو و

اأن ي�ساركوا يف متريَنني يف�سل بينهما �سهر. �سملت كل مهمة ا�ستعمال دراجة ثابتة طوال  منهم 
دقيقة.  30

قبل املهمة الأوىل، انق�سم امل�ساركون ع�سوائياً على جمموعتني.
لركوب  الإيجابية  الآثثثار  على  �سددت  الق�سرية  الأفثثالم  �سل�سلة من  املجموعتني  اإحثثدى  �ساهدت   
الدراجة الهوائية، بينما �ساهدت املجموعة املرجعية الثانية اأفالماً ق�سرية ت�ستخف مبنافع ركوب 

الدراجة.
لإمتام املهمة الثانية، ُطلب من جميع الأفراد اأن يرتدوا قمي�ساً �ساغطاً من اإنتاج ماركات ريا�سية 

�سهرية. انق�سم امل�ساركون ع�سوائياً على جمموعتني جمدداً.
�ساهدت اإحدى املجموعتني اأفالماً ق�سرية ت�سيد بقدرة القمي�س ال�ساغط على حت�سني الأداء عند 
ركوب الدراجة بينما �ساهدت املجموعة املرجعية الأخرى اأفالماً ق�سرية تزعم اأن القمي�س يخفف 

امليل اإىل التعرق.
 اأو�سح موث: )مل يكن امل�ساركون يعرفون اأننا ا�ستعملنا تلك املقاطع للتاأثري يف توقعاتهم خالل 

اجلل�سة الريا�سية الالحقة(.
اأدائهم الريا�سي، ثم ُطلب منهم  اأن يحددوا م�ستوى  امل�ساركني  قبل كل ح�سة مترين، ُطِلب من 

خالل التمرين اأن يقّيموا �سعوبة التمرين الذي يقومون به كل خم�س دقائق.
تخفيف ال�سعور بالإجهاد

عند حتليل نتائج املهمة الأوىل،
 اكت�سف فريق البحث اأن الأفراد الذين حملوا اأكر التوقعات 
ريا�سيني  اأنف�سهم  واعثثتثثروا  الثثدراجثثة  ركثثوب  عن  اإيجابية 
اأقثثثثل �ثثسثثعثثوبثثة مثثقثثارنثثًة بالأفراد  بثثثثاأن الثثتثثمثثريثثن  �ثثسثثعثثروا 

املجموعة املرجعية.الثثثثثثثريثثثثثثثا�ثثثثثثثسثثثثثثثيثثثثثثثني يف 

مل يتو�سل الفريق اإىل اأي رابط بني 
الثثتثثوقثثعثثات الإيثثجثثابثثيثثة وبثثثني تراجع 
ال�سعور بالإجهاد لدى الأفراد الذين 

مل يعتروا اأنف�سهم ريا�سيني.
اكت�سف  الثثثثثثثانثثثيثثثة،  املثثثهثثثمثثثة  خثثثثثثالل 
غري  الثثثثرا�ثثثثسثثثثديثثثثن  اأن  الثثثثبثثثثاحثثثثثثثثثون 
الثثذيثثن اقثثتثثنثثعثثوا بقدرة  الثثريثثا�ثثسثثيثثني 
الثث�ثثسثثاغثثط عثثلثثى حت�سني  الثثقثثمثثيثث�ثثس 
اأدائهم الريا�سي �سعروا باأن التمرين 
اأ�سبح اأقل �سعوبة مقارنًة بالرا�سدين 
غثثثري الثثريثثا�ثثسثثيثثني الثثثذيثثثن ظثثثنثثثوا اأن 
القمي�س �سيخفف ميلهم اإىل التعرق.

يقول موث: 
)كان جمّرد القتناع باأن القمي�س مفيد 

مب�ساعدة  كفياًل 
الأفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثراد 

)غثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثري 
الريا�سيني( 
تخفيف  على 

�سعورهم بالإجهاد خالل التمرين(.
اإىل الن�ساط  بالن�سبة  الثثدواء الوهمي رمبا يكون مهماً  اأثر  اأّن  اأن نتائجهم تثبت  يعتر الباحثون 

اجل�سدي بقدر اأهميته بالن�سبة اإىل امل�ساكل ال�سحية.
التوجيهات تو�سي باأن يخ�س�س الرا�سدون 75 دقيقة على الأقل لتمارين الأيروبيك اأ�سبوعياً

�شحة وتغذية

23

نفورك،  اأو  حما�ستك  تثري  الريا�سة  كانت  �سواء    
تذكر درا�سة جديدة اأن الن�ساط اجل�سدي لن يكون 

�ساقًا ما دمت تقتنع باأنه �سيعطيك نتائج اإيجابية.
يحبون  ال��ذي��ن  ال��را���س��دي��ن  اأن  ب��اح��ث��ون  اكت�سف 
الريا�سة ويظنون اأن ركوب الدراجة الهوائية طوال 
30 دقيقة �سيفيدهم ال يعتربون ذلك الن�ساط �ساقًا 

بقدر الرا�سدين الذين يحملون توقعات �سلبية.

ا�سيفيه اإىل قائمة اأطعمة عائلتك

ال�سم�ر... غني ب�لفيت�مين�ت والألي�ف والك�ل�سيوم

كيف مت�ر�ش الري��سة ب�سهولة لتح�سل على نت�ئج ايج�بية؟
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�سادية بان ال�سثثثثثادة/ا�ستوديو 

CN 1019768:املروج  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�سادية بان ال�سثثثثثادة/الويدية للنقليات 

العامة رخ�سة رقم:CN 1688260 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل علي �سيف علي املزيني %1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حممد نخريه بن حمريوم املحرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإع����������الن
�سلهود  ال�سثثثثثادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

للحداده رخ�سة رقم:CN 1964607 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مانع م�سبح طار�س مع�سد العميمي %1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف مطر مطوع ها�سل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإع����������الن
�سنعاء  وحمالت  ال�سثثثثثادة/ا�ستوديو  بان  القت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1118517 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عتيق غريب �سيف العي�سائي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ديفيد م�سيح �سادق م�سيح %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد �سقر حمد اجلابري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ديفيد م�سيح �سادق م�سيح
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:�سركة �سنغهاي التجارية ذ.م.م

ROCK CLIMBER: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :277145     بتاريخ : 2٠17/7/3٠

با�سثثثثثثم :�سركة �سنغهاي التجارية ذ.م.م
وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة ال�سارقة �سناعية رقم 8 �سارع ال�سارقة الدائري �سرة رقم 27 

ملك حممود جعفر عبداهلل - هاتف:٠551٠99838 - �سندوق الريد:275٦8
امييل mc.radman@gmail.com  ال�سارقة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 املركبات واجهزة النقل الري او اجلوي او املائي.
اجلهة  ومثثن  رجثثل  وبداخلها  ال�سخور  تت�سلق  �سيارة  �سكل  عثثن  عثثبثثارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�سف 
 CLIMBER كلمة  ا�سفلها  ومن   ROCK كلمة  اجلبل  ا�سفل  ومن  جبل  �سكل  ال�سيارة  من  الي�سرى 

باللغة الالتينية ب�سكل مميز باللون ال�سود.
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  اأكت�بر 2017 العدد 12149
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العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وطثثلثثب    ، باك�ستان   : اجلن�سية   - ح�سني  انثثثور  زاهثثثر  حممد 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 1٠٠% يف ال�سم التجاري الرق لت�سليح املكيفات 
والثالجات ، ن�ساط الرخ�سة ت�سليح املكيفات والثالجات ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة  مهنية رقم 73٠٦31 ال�سادر بتاريخ 2٠14/12/1٦ يف 
اأحمد  هالل  �سيف  حممد  �سيف  ال�سيد/  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائثثرة 
النقبي - اجلن�سية : الإمثثارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت املواطنة/ �ساحله ان�س يو�سف بالل ال�سحي  بطلب اىل 
ا�سمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)�ساحله( اىل) مزنه(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور   خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن.
حممد �صعيد العدوي   - كاتب عدل 

عبد الإله املتني  - قا�صي ابتدائي          

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
   يف  الدع�ى 2017/369  مدين كلي      

ال�سادة املدعي عليها : دوكالند للخدمات الفنية - �س ذ م م - حاليا - القمر الأزرق للخدمات 
الفنية �س ذ م م - �سابقا (  مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي/ �سركة تطوير 
مبوجب  بالدعوى  ح�سابيا  خبريا  تعيينا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام  لال�ستثمار    دبي  جممع 
احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع خرة بالدعوى وذلك يوم الأحد 
املوافق  2٠17/1٠/22 يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية ،  
ذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  
3٠3 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات  - وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري 
تليفون : ٠422٠٦899 ، فاك�س : ٠422٠٦877 - يرجى الطالع و اإح�سار كافة ما لديكم من 

م�ستندات واحلر�س على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
علي را�صد الكيت�ب 

اإعـــــــالن بالن�صــــر
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2016/1/215776 

املنذر  : بن حم العقارية 
املنذر اليه : احمد عبداهلل ابراهيم 

مبلغ  بثثواقثثع  املتاأخر  الأيثثجثثار  �ثثسثثداد  ب�سرعة  اليه  املثثنثثذر  على  املثثنثثذر  ينبه 
)124.89٦ الف درهم( مائة واربعة وع�سرون الف وثمامنائة �ستة وت�سعون 
 2٠15/٦/15 بتاريخ  احلا�سله  العقد  بداية  تاريخ  من  الفرتة  عن  درهثثم 
وحتى تاريخ 2٠1٦/1٠/1 وغرامة ارجتاع ال�سيكات وما ي�ستجد حتى متام 
ال�سداد وذلثثك خالل )3٠( يوم من تاريخ النثثذار وال �سوف ن�سطر اىل 

اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم. 
   الكاتب العدل

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدع�ى رقم 2017/111  بيع عقار مره�ن 
مو�سوع الق�سية : باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 81٠ بالطابق رقم 8 مببنى ال�سدف 
B304 بقطعة الر�ثثس رقم 172 مبنطقة  البالغ م�ساحته 131.88 مرت مربع واملواقف  رقم  ٦ 
مر�سى دبي باإمارة دبي املرهون للبنك وتثمينه وبيعه باملزاد العلن لتح�سيل حقوق الطالب مببلغ 

وقدره 1.7٦٠.٠٠٠ درهم 
طالب التنفيذ :   البنك العربي املتحد 

املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما :  1- نائل ال�سيد توفيق ال�سال - جمهويل حمل القامة. 
مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية : 
املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س - 172 - رقم املبنى : ٦- ا�سم املبنى : ال�سدف ، ٦- رقم الوحدة 
: 81٠ - رقم الطابق : 8 - امل�ساحة : 131.88 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )1.7٦٠.٠٠٠( 

درهم - وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدع�ى رقم 2017/97 بيع عقار مره�ن

مو�سوع الق�سية : اإيقاع احلجز التنفيذي على العقار )فيال( رقم 729/1٠3 على قطعة الر�س 
مبلغ  نظري  الثالثة  الإمثثثارات  تالل  مبنطقة  مربع  قدم   47/2.745 م�ساحته  والبالغ   ٦485 رقم 

4.848.118/89 درهم 
طالب العالن : طالب التنفيذ :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 

املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما : 1- حممد م�سعود عبداحل�سني بورزند - ب�سفته �سامن وكفيل 
ل�سركة بي اأف & بي اف للتجارة - ذ م م  - 2- فاطمه علري�سا ب�سمى تبار - ب�سفته �سامن وكفيل 

ل�سركة بي اف & بي اف للتجارة - ذ م م - جمهويل حمل القامة. 
مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن  فيال - املنطقة 
: الثنية الرابعة - )تالل الإمارات الثالثة �سابقا( - رقم الر�س : ٦485 - رقم املبنى : 1٠3/729 
- امل�ساحة : 2.745/47 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب به )3.5٠٠.٠٠٠( درهم  وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدع�ى رقم 2017/4705 عمايل جزئي                                                

م م   جمهول حمل  ذ  ال �سولر منطقة حثثرة -  اىل املحكوم عليه/1- بي تي 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2٠17/8/27  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/رين�سي اليزابيث جاكوب - بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )49294( درهم ، وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا 
وبالر�سوم   ، احلكم  هثثذا  تنفيذ  عند  اآخثثر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما 
وامل�سروفات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1724

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد علي جمعه ابراهيم الأمريي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
 - ال�سيد/ عبدالقدير ف�سل كرمي  البالغة 1٠٠%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 

باك�ستاين اجلن�سية )مدن العقارية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )748931( 
تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل 
الو�ساطة  والن�ساط من  املفاتيح    لن�سخ  العقارية اىل مدن  التجاري من مدن  وال�سم  خدمات(  
املفاتيح  ن�سخ  اجلديد  الن�ساط  اىل  وادارتها  العقارات  تاأجري  خدمات   ، و�سرائها  العقارات  بيع  يف 
وت�سليح القفال - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2٠13 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1725
اجلن�سية  هندية    - جوهيل  لكهوباي  بني  هيملتا  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيدة/ جوما بو  البالغة 1٠٠%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
تاأ�س�ست  امل�سماة )�سالون قمة الفخامه لل�سيدات(  ، نيبال اجلن�سية يف الرخ�سة  خاريل 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )٦15213( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1727

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سالح ح�سن خمي�س ال علي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�سيد/ عبيد حممد 
�سعيد غامن بن غبا�س املهريي - اإماراتي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة با�سم )كافترييا باب 

ال�سفا( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سةمهنية رقم )٦12947( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 172٦

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممود ح�سن عبدالرزاق - �سوري  اجلن�سية يرغب 
حممود  ح�سن  ال�سيد/  اىل  وذلك    %1٠٠ البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
عبدالرزاق - �سوري اجلن�سية : بالرخ�سة امل�سماة / �سركة املا لتجارة ال�ساحنات امل�ستعملة 
من   ال�سادرة   )119449( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  غيارها(  وقطع 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1728

اجلن�سية  اإماراتي   - ال�سام�سي  اجلروان  عبيد  �سعيد  حممد  ابراهيم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51% ح�سة اىل ال�سيد/ عادل علي احمد خمي�س ال�ساوو�س 
- اإماراتي اجلن�سية  كما ان ال�سيد/ احمد �سعيد �سودري احمد  علي �سودري - باك�ستاين اجلن�سية يرغب 
بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 49% ح�سة اىل ال�سيدة / امري الن�ساء بيغم على �ساه - هندية اجلن�سية 
يف الرخ�سة التجارية : مطعم �سم�س القا�سمية - ذ م م  ، ترخي�س رقم )٦27529( - حيث مت التفاق بني 
ال�سركاء على تغيري ال�سم التجاري وذلك من : ال�سم التجاري من : مطعم �سم�س القا�سمية - ذ م م  ، اىل 
: مطعم ارز الزعفران - ذ م م   - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2٠13 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1723
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد اظهر �سيد عبد احلميد - باك�ستاين  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�سيد/ نيمي�س كوتور 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   - للحالقة  �سنغافورة  �سالون   : اجلن�سية  هندي   - نارايانان 

مبوجب رخ�سة  رقم )51٠٦9٠( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
  اعالن قرار بالتنفيذ

                         يف الدع�ى رقم  2017/2141  تنفيذ جتاري    
اىل املنفذ �سده/1- �سركة الأنغام للتجارة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة نور املدينة لالأقم�سة - �س م ح  - وميثله / يو�سف 
حممد احمد يو�سف احلمادي - نعلنكم باأنه احلجز على اموالكم اخلا�سة 
يف احلجز التحفظي )44٠/2٠15 جتاري( ، وفاء للمبلغ املطالبة )٦٠212( 
درهم وتقرر حتويل اجلحز التحفظي رقم )44٠/2٠15 جتاري( اىل حجز 
تنفيذي يف ملف التنفيذ رقم )2141/2٠17 جتاري( مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا بناء على قرار �سعادة القا�سي بتاريخ 2٠17/9/28. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدع�ى 2016/1522  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يا�سار بهروز رزاقي جمهول حمل القامة 
ا�ستاأنف  قثثد    - �ثثسثثدر  عثثلثثوي  غالمعلى  /مثثيثثالد  امل�ستاأنف  ان  مبثثا 
جتاري   2٠15/147٦  : رقثثثم  بثثالثثدعثثوى  الثث�ثثسثثادر  احلثثكثثم  الثثثقثثثرار/ 
املوافق  الربثثعثثاء   يثثوم  لها جل�سه  بتاريخ 2٠1٦/1٠/٦ وحثثددت  كلي 
 ch1.B.8 رقثثم  بالقاعة  �سباحا    17.3٠ ال�ساعة    2٠17/11/1
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2016/61  ا�صتئناف تظلم عقاري    
احمد   -2 العميمي  �سيف  خمي�س  1-حثثا�ثثسثثر  �ثثسثثده/  املثث�ثثسثثتثثاأنثثف  اىل 
عثثثبثثثدالثثثرازق مثثثاخثثثوذ  جمثثهثثويل حمثثثل القثثثامثثثة مبثثثا ان املثث�ثثسثثتثثاأنثثف /
احلكم  ا�ستاأنف  قثثد   - ال�سريف  عبدالرحمن  الثثواحثثد  عبد  عبدالقادر 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2٠1٦/58 تظلم عقاري -    وحددت لها جل�سه 
يوم الربعاء   املوافق 2٠17/11/15  ال�ساعة 17.3٠ م�ساءا  بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/396   مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- �سركة العربية احلديثه -  �س م ح 2- موفق روبني ح�سن 
املثثدعثثي/ قا�سم احثثمثثد ها�سم وميثله  املثثطثثري  جمثثهثثويل حمثثل القثثامثثة مبثثا ان 
ومو�سوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثام  قد    - الكعبي  حمد  من�سور  نا�سر  عبداهلل   /
وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليها  الثثزام  الدعوى مع  بتعيني حمكم يف  املطالبة 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الأحثثد  املوافق  2٠17/1٠/22  ال�ساعة 
9.3٠ �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدع�ى 2017/8392  عمايل جزئي 

)حاليا(  م  م  ذ  �ثثس   - ال�سكنية  الثثوحثثدات  لت�سويق  ا�ثثس  تثثي  يف   -1  / عليه  املثثدعثثي  اىل 
الأق�سر بال�س لت�سويق الوحدات ال�سكنية - ذ م م �سابقا( جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأقثثام عليك  قد   - زهثثران  عثثادل عبداحلليم حممد   / املدعي  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )951٦٦ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠ درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
يوم  جل�سة  لها  وحثثددت   )MB176202050AE/2017(ال�سكوى رقم   ، التام 
اخلمي�س  املوافق 2٠17/11/2  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/5978  عمايل جزئي             

مبا  القامة  حمل  جمهول  الفنية   لالعمال  اجلر�سه   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقثثثام عليك  املثثدعثثي / ح�سن عثثبثثدالثثعثثال عثثبثثدالثثعثثال علي احلثثديثثدي -  قثثد  ان 
 23.421.9( وقثثثدرهثثثا  عثثمثثالثثيثثة  مب�ستحقات  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثثدعثثثوى 
درهثثثثثم( وتثثثذكثثثرة عثثثثودة مبثثبثثلثثغ )2٠٠٠ درهثثثثثم( والثثثر�ثثثسثثثوم واملثث�ثثسثثاريثثف ورقم 
اخلمي�س  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثثددت   )MB174256608AE(ال�سكوى
املوافق 2٠17/11/2  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  مثثذكثثرات  مثثن  لديك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/3055  جتاري جزئي              

2-برن�س  م  م  ذ  �س   - للكهروميكانيكية  انرتنا�سيونال  او�سي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املثثدعثثي/ احلثثثوت الأزرق للنقل  دا�ثثثس فيكرت دا�ثثثثس  جمثثهثثويل حمثثل القثثامثثة مبثثا ان 
الري العام - �س ذ م م وميثله / ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار  -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والنفراد  مببلغ وقدره 
)189.٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% على �سبيل الفائدة 
يوم الحد   لها جل�سة  التام.  وحثثددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  القانونية من 
مكلف  فثثاأنثثت  لثثذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ثثس   8.3٠ ال�ساعة    2٠17/1٠/22 املثثوافثثق  
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
  يف الدع�ى  رقم 2017/1063  جتاري كلي  

املدعى : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي - �س  م ع 
املدعي عليه :  �سعيد علي �سعيد ابراهيم الزعابي 

يف   م�سرفيا  خبريا  بندبنا  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�سادر  القرار  على  بناء 
اأننا قد حددنا  ، فاإننا نود باأن نعلمكم  اأنكم املدعلي عليه  اأعاله ، ومبا  الدعوى املذكورة 
يوم اخلمي�س  املوافق 2٠17/1٠/19  يف متام ال�ساعة  الثانية م�ساء موعدا لالجتماع معكم 
يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�س �سنرت - مقابل 
ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
9٠2 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�سار جميع الوراق 

وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�صريف  
       عمار حممد الن�صر  

حتديد م�عد 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2017/1274 مدين كلي ال�صارقة

اإعادة اإعالن املدعي عليها بتعديل الطلبات 
اىل املدعى عليه : عثمان الرافيع - مغربي اجلن�سية 

حيث ان املدعية : البلورة لتاأجري ال�سيارات - وميثلها مالكها / �سعود �سامل علي رحمه 
قد اقامت عليكم الدعوى املذكورة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة 

وبجل�سة 2٠17/9/12 م قدمت املدعية لئحة بتعديل طلباتها تت�سمن املطالبة مببلغ )٠٠٠.791 
درهم( ، بال�سافة اىل مبلغ )25٠.٠٠٠ درهم( كتعوي�س عن ال�سرر املادي والأدبي الذي اأ�ساب 
وامل�ساريف  بالر�سوم  لإلزامكم  بال�سافة   ،  %12 بواقع  القانونية  للفائدة  بال�سافة   ، املدعية 
 ) الثانية  الكلية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح يوم 2٠17/1٠/24 م  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.  
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم  7109/ 2017/1   

املنذر : ال�سيد/ عالء عبدالقادر احلاج علي ، �سوري اجلن�سية ، واحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم )358٠3٦5-7-198٦-
 ، م  م  ذ  �س   - تثثورز  لينك  دبثثي   / ب�سفته مدير يف  اجلن�سية  كندي   ، علي  احلثثاج  هيثم  ال�سيد/  وكيال عن  ب�سفتي   )784
ال�سادر لها الرخ�سة ال�سياحية من دائرة ال�سياحة والت�سويق حتت رقم )527813( مبوجب وكالة قانونية م�سدقة من 
كاتب العدل بدبي حتت الرقم )2٠15/1/17٦157( بتاريخ )2٠15/8/24(  - العنوان : دبي - بحريات اجلمريا - الإمارات 

العربية املتحدة ، ت : ٠5٠8733883
التنمية القت�سادية  اليم لل�سياحة - موؤ�س�سة فردية - وال�سادر لها الرخ�سة التجارية من دائرة  اليه : �سركة /  املنذر 
بال�سارقة حتت الرقم )723427( ل�ساحبها ال�سيد/ جا�سم حممد عبا�س احمد البلو�سي اإماراتي اجلن�سية ، ويحمل جواز 
�سفر رقم )J94N37592(  العنوان : ال�سارقة - منطقة ام الطرفة - �سارع العروبة - حمل رقم 8 - الإمارات العربية 
املتحدة ، ت : ٠559571724  -  يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك املرتد بثثثث رقم )٠٠٠239( مببلغ اإجمايل 
وقدره )5٠.٠٠٠( درهم على م�سرف ابوظبي الوطني بتاريخ 2٠17/2/12 ، وذلك خالل مهلة اق�ساها خم�س ايام يوما من 
تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، وال �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية 

وا�ست�سدار امر الأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 

   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/7129   

رقم املحرر  2٠17/1/147584 
املنذر د. / علي ا�سماعيل اجلرمن

املنذر اليه : 1- �سريف علي �سمري �سفوت 
فاإننا نطلب ما يلي : 

الف  ع�سر  )�ستة  درهثثم  الثثف   1٦ مبلغ  �سداد  ب�سرورة  املاثل  اليه  اىلاملثثنثثذر  املنذر  يوجه 
درهثثثم( يف مثثوعثثد اقثث�ثثسثثاه �سبعة ايثثثام مثثن تثثاريثثخ اعثثالنثثه بثثهثثذا النثثثثذار ، ويف حثثال عدم 
القانونية  املنذر �سيقوم باتخاذ الجثثراءات  املذكورة فان  املدة  املذكور خالل  املبلغ  �سداد 
والق�سائية للمطالبة باملبلغ املذكور ا�سافة اىل الفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
   الكاتب العدل
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مكتوم بن حممد يفتتح اأ�سبوع دبي لال�ستثم�ر

�سعيد بن �سقر الق��سمي يفتتح معر�ش "واحة امل�ستهلك 2017" بخورفك�ن

اللجنة الدائمة للتنمية القت�س�دية يف عجم�ن تعقد جل�سته� الع��سرة للع�م اجل�ري

•• دبي-وام:

اآل  را�ثثسثثد  بثثن  بثثن حمثثمثثد  ال�سيخ مثثكثثتثثوم  افثثتثثتثثح �سمو 
"اأ�سبوع  مثثن  الثالثة  الثثثدورة  دبثثي  حاكم  نائب  مكتوم 
دبي لال�ستثمار"، والذي تنظمه موؤ�س�سة دبي لتنمية 
لتعريف  دبي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإحدى  ال�ستثمار، 
ا�ستعرا�س  خثثثثالل  مثثثن  دبثثثثي  مبثثثزايثثثا  املثث�ثثسثثتثثثثثمثثريثثن 
احلادي  الثثقثثرن  يفر�سها  الثثتثثي  املت�سارعة  الثثتثثطثثورات 
التي  الإقليمية  ال�سرتاتيجية  واخلطط  والع�سرون، 
تهدف اإىل التحول اإىل مرحلة اقت�ساد ما بعد النفط، 
وخطة دبي 2021، ودور دبي املتنامي كمحور رئي�س 
يف القت�ساد العاملي وبوابة لالأ�سواق الإقليمية ومدينة 

ذكية وم�ستدامة رائدة عاملياً.
وخالل جولة �سموه يف املعر�س امل�ساحب للحدث مت 
الثثذي ت�سدره موؤ�س�سة دبي  دبي  اإطثثالق تقرير مزايا 
لتنمية ال�ستثمار لتعريف جمتمع امل�ستثمرين املحلي 
والعاملي بالتطورات الهائلة التي ت�سهدها دبي. كما مت 
العاملي، حيث  ال�سحة  م�ستقبل  موؤ�سر  تقرير  اإطثثالق 
من  املوؤ�سر  ت�سنيف  العربية  الإمثثثارات  دولثثة  ت�سدرت 
الذكية،  ال�سحية  الرعاية  لتطبيق  اجلاهزية  حيث 
بدعم  التقرير  ويثث�ثثسثثدر  الثثتثثوايل.  على  الثثثثثاين  للعام 
عاملي  بحثي  موؤ�سر  وهو  العاملية،  فيليب�س  �سركة  من 
�سركات  قثثبثثل  مثثن  دولثثثة   23 وي�سنف  �سنويا  يثث�ثثسثثدر 
اإطثثثالق  اأيثث�ثثسثثاً  ومت  ومثث�ثثسثثتثثقثثلثثة.  متخ�س�سة  اأبثثثحثثثاث 
مركز ال�ستدامة يف البحوث والتعليم التابع جلامعة 
مودول-دبي ويعد اأول مركز متخ�س�س يف ال�ستدامة 
الأو�سط  الثث�ثثسثثرق  منطقة  يف  والثثتثثعثثلثثيثثم  الثثبثثحثثوث  يف 

و�سمال افريقيا.

و�سهد �سموه جل�سة حوار القادة التي ا�ست�سافت على 
ال�سخ�سيات  الثثعثثديثثد مثثن  املثثا�ثثسثثيثثني  الثثعثثامثثيثثني  مثثثدار 
الثثقثثطثثاعثثني احلثثكثثومثثي واخلا�س.  الثثثبثثثارزة مثثثن قثثثثادة 
رئي�س  �سليم،  بثثن  �سلطان  �سعادة  اجلل�سة  يف  و�ثثسثثارك 
موؤ�س�سة  ورئثثيثث�ثثس  العاملية  دبثثي  مثثوانثثئ  اإدارة  جمل�س 
دبثثي؛ و�سعادة  املثثوانثثئ واجلثثمثثارك واملنطقة احلثثرة يف 
اإعمار  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العبار،  علي  حممد 
حترير،  رئي�سة  فينغار،  كورتني  واأدارتثثهثثا  العقارية، 
جملة اإف دي اآي اينتيليجن�س من جمموعة فينان�سال 

تاميز.
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  اأخثثر كرم �سمو  من جهة 
لال�ستثمار  دبثثي  بجائزة  الفائزين  مكتوم،  اآل  را�ثثسثثد 
بروكفيلدز  �سركة  وهثثثم:  فثثئثثات   3 التنمية  يف  املثثوؤثثثر 
الكندية عن فئة اأكر م�سروع ا�ستثماري، و�سركة علي 
و�سركة  تقني،  ا�ستثمار  اأكثثر  فئة  عثثن  ال�سينية  بابا 
ا�ستحواذ،  �سفقة  اأكثثثر  فئة  عثثن  الأمثثريثثكثثيثثة  اأمثثثثازون 

والتقطت ل�سموه �سورة جماعية مع الرعاة.
واأكد �سعادة �سامي القمزي مدير عام اقت�سادية دبي، 
اأن تناول مو�سوع م�ستقبل  يف كلمته الفتتاحية على 
ال�ستثمار خالل اأ�سبوع دبي لال�ستثمار يعك�س الروؤية 
"اقت�سادية  وجنحت  احلكيمة،  للقيادة  ال�ست�سرافية 
اإر�ساء بيئة اقت�سادية ثرية  25 عاما يف  دبي" خالل 
لتخاذ  العاملية  املوؤ�س�سات  كثثريثثات  �سجعت  وجثثاذبثثة، 
موا�سلة  على  وحر�سها  لها..  اإقليمياً  مقراً  الإمثثثارة 
جهودها الرامية اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة وخلق 

بيئة تناف�سية �سحية واآمنة.
التنمية  نهج  تتبع  املثثبثثادرة  هثثذه  اأن  القمزي  واأ�ثثسثثاف 
�سل�سلة من  عثثلثثى  واملثثبثثنثثي  دبثثثي  حثثكثثومثثة  تبعته  الثثثذي 

والعام عر  القطاعني اخلا�س  كال�سراكة بني  املبادئ 
الثقة  على  القائمة  القوية  العالقات  من  �سبكة  بناء 
والحثثثثثثرتام املثثتثثبثثادل مثثع جمثثتثثمثثع الأعثثثمثثثال الثثثثدويل، 
تهيئة  على  تعمل  ال�ستثمار  لتنمية  دبثثي  وموؤ�س�سة 
وتو�سع  ومنو  جناح  فر�س  تعزز  التي  املالئمة  البيئة 
تطلعات  تثثواكثثب  وع�سرية  مبتكرة  بحلول  الأعثثمثثال 

امل�ستثمرين احلالية وامل�ستقبلية.
ال�سيخ حمدان  �سمو  مثثبثثادرة  اإطثثار  القمزي يف  واأعثثلثثن 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي..، لتعزيز 
اإطالق  التنمية" عاملياً، عن  املوؤثر يف  "ال�ستثمار  دور 
"جائزة دبي لال�ستثمار املوؤثر يف التنمية"، التي �سيتم 
دبي  "اأ�سبوع  فعاليات  اإطثثثار  يف  �سنويا  عنها  الإعثثثالن 
عاملياً،  نوعها  من  الأوىل  اجلائزة  وتعد  لال�ستثمار" 
دبثثثي جنثثحثثت يف احلثثفثثاظ عثثلثثى مكانتها  اأن  اأكثثثثد  كثثمثثا 

كوجهة مف�سلة عامليا لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر.
و قال فهد القرقاوي املدير التنفيذي يف موؤ�س�سة دبي 
لتنمية ال�ستثمار، اأن دبي تعد مدينة امل�ستقبل وبوابة 
عاملية لالأعمال، ومن اأهم املحفزات ال�سرتاتيجية التي 
تعزز من ثقة جمتمع امل�ستثمرين املحليني والعامليني، 
الوثيق  والثثثثثقثثايف  الثثتثثجثثاري  بارتباطها  اأيثث�ثثسثثاً  وتتميز 
التحتية  والبنية  الثثثواعثثثدة،  الإقليمية  الأ�ثثثسثثثواق  مثثع 
اللوج�ستية بالإمارة هي الأف�سل يف العامل، و"اأ�سبوع 
دبي لال�ستثمار" ل تقت�سر مهامه على طرح الفر�س 
ال�ستثمارية يف اإمارة دبي فقط، واإمنا عر�س مكونات 
وامل�ستقبلية،  احلثثالثثيثثة  ال�ستثمار  وق�سايا  اجتثثاهثثات 
بني  والتناف�سية  املثث�ثثسثثتثثدامثثة  الثث�ثثسثثراكثثة  تثثعثثزيثثز  و�ثثسثثبثثل 

امل�ستثمرين الإماراتيني والعامليني.
متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  الفتتاح  ح�سر 

و�سعادة  بثثدبثثي،  الثثعثثام  والأمثثثثن  ال�سرطة  رئي�س  نثثائثثب 
التنفيذي  للمجل�س  العام  الأمثثني  ال�سيباين  عبداهلل 
رئي�س  القطامي  ومثثعثثايل حميد حممد  دبثثي،  لإمثثثارة 
بدبي،  الثث�ثثسثثحثثة  لهيئة  الثثعثثام  املثثديثثر  الإدارة  جمل�س 
وعثثمثثدة مثثديثثنثثة ريثثثو دي جثثانثثريو الثثرازيثثلثثيثثة ال�سيد 

مار�سيلوا كريفيال، وعدد من امل�سوؤولني.
اأ�سبوع دبي لال�ستثمار كبار قادة  وي�سارك يف فعاليات 
الثثقثثطثثاع احلثثكثثومثثي والثث�ثثسثثركثثات الثثعثثاملثثيثثة والثثثرائثثثدة يف 
املنطقة وممثلو بنوك و�سناديق ال�ستثمار، اإىل جانب 
الوفود الر�سمية ولفيف من اخلراء واملخت�سني من 
ويت�سمن  العاملية.  اخلرة  وبيوت  الدولية  املوؤ�س�سات 
املثثتثثحثثدثثثني البارزين  الثثفثثعثثالثثيثثات عثثثثددا مثثن  بثثرنثثامثثج 
اإىل  متخ�س�سة  عمل  وور�ثثثس  مبا�سر  حثثوار  وجل�سات 
جثثانثثب اجلثثلثث�ثثسثثات والجثثتثثمثثاعثثات املثثغثثلثثقثثة والثثثزيثثثارات 

امليدانية.
اأ�ثثسثثبثثوع دبثثثي لثثال�ثثسثثتثثثثثمثثار جل�سات  و�ثثسثثمثثت فثثعثثالثثيثثات 
حثثواريثثة حتثثت عثثنثثوان مثثزايثثا دبثثثي: مثثعثثامل امل�ستقبل و 
ال�ثثسثثتثثثثثمثثار ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثي: الجتثثثثاه الإقثثلثثيثثمثثي نحو 
التنويع والبتكار القت�ساديني و من ال�سطراب اإىل 

النمو: ال�ستثمار يف امل�ستقبل الرقمي.
ا�سرتاتيجيني  رعثثثاه  لال�ستثمار  دبثثي  اأ�ثثسثثبثثوع  وي�سم 
وهثثثثم: �ثثسثثركثثة دبثثثي لثثال�ثثسثثتثثثثثمثثار، و�ثثسثثوق دبثثثي احلثثثرة، 
ومثثثرا�ثثثس الثثقثثابثث�ثثسثثة، وجمثثمثثع دبثثثي لثثلثثعثثلثثوم، و�سركة 
اأربعة من  دبي لال�ستثمار  اأ�سبوع  فيليب�س. كما ي�سم 
والعاملي،  املحلي  امل�ستوى  على  الإعالميني  ال�سركاء 
وهم: موؤ�س�سة دبي لالإعالم، و�سي اأن بي �سي عربية، 
وفران�س 24 اإذاعة مونت كارلو الدولية، والتلفزيون 

ال�سيني العربي.

•• خورفكان-وام: 

رئي�س  نائب  القا�سمي  �سقر  بن  �سعيد  ال�سيخ  افتتح 
واحة  �سمو احلاكم مبدينة خورفكان، معر�س  مكتب 
مثثديثثنثثة خورفكان،  بثثلثثديثثة  تثثنثثظثثمثثه  الثثثثذي  املثث�ثثسثثتثثهثثلثثك 
وي�ستمر على مدار ثالثة اأيام مب�ساركة 14 جهة من 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
الفتتاح  عقب  القا�سمي  �سقر  بن  �سعيد  ال�سيخ  وقثثام 
يرافقه احل�سور بجولة يف اروقة املعر�س اطلع خاللها 
امل�سوؤولني  �سرح  اإىل  وا�ستمع  امل�ساركة  الجنحة  على 

عنها وحول ما يقدمونه خالل هذا احلدث.
�سامل  بن  حممد  �سامل  �سعادة  املعر�س  افتتاح  ح�سر 

الثثنثثقثثبثثي رئثثيثث�ثثس دائثثثثرة الثثبثثلثثديثثات والثثثزراعثثثة و�سعادة 
البلدي  املجل�س  رئي�س  ال�سم  �ثثسثثامل  حممد  عثثبثثداهلل 
املن�سوري  يعقوب  �سلطان  و�ثثسثثعثثادة  خثثورفثثكثثان  ملدينة 
و�سعادة  خورفكان  مدينة  يف  الأمثثريي  الديوان  مدير 
مدينة  بلدية  مدير  القا�سي  را�ثثسثثد  فثثوزيثثة  املهند�سة 
خثثورفثثكثثان وعثثثثدد مثثثن مثثثديثثثري ومثثث�ثثثسثثثوؤويل الدوائر 

احلكومية واخلا�سة مبدينة خورفكان.
الفعاليات  اأهثثثم  الثثثذي يعد مثثن  املثثعثثر�ثثس  ويثث�ثثسثثارك يف 
عدد  خورفكان،  مدينة  بلدية  تنظمها  التي  ال�سنوية 
مثثثن اجلثثثهثثثات احلثثكثثومثثيثثة واخلثثا�ثثسثثة لثثعثثر�ثثس اأحثثثدث 
بتوعية  ال�سلة  ذات  بخدماتها  والتعريف  اإ�سداراتها 

املجتمع والأفراد بكافة الأمور ال�ستهالكية.

•• عجمان ـ الفجر 

اللجنة  رئي�س  ث  املويجعي  عثثبثثداهلل  م.  �ثثسثثعثثادة  تثثراأ�ثثس 
اأعمال  عثثجثثمثثان،  يف  القثثتثث�ثثسثثاديثثة  للتنمية  الثثدائثثمثثة 
اجلل�سة العا�سرة للعام 2017 للجنة الدائمة للتنمية 
بعجمان،  التنفيذي  للمجل�س  التابعة  القثثتثث�ثثسثثاديثثة 
و�سملت اجلل�سة ا�ستعرا�س لعدد من م�ساريع الإمارة، 
كما ناق�ست �سبل �سري العمل باللجنة واأخر امل�ستجدات 

بالقطاع القت�سادي يف عجمان.
ح�سر اجلل�سة اأع�ساء اللجنة ال�سيخ �سلطان بن �سقر 
النعيمي و�سامل اأحمد ال�سويدي وعلي عي�سى النعيمي 
و�سالح اجلزيري ومروان عبيد املهريي مقرر اللجنة 
دائرة  عن  ممثلني  اجلل�سة  ح�سر  كما  اليا�سي،  خولة 
للمعلومات  المثثثثارات  و�ثثسثثركثثة  القثثتثث�ثثسثثاديثثة  التنمية 

الئتمانية.
املويجعي  عثثبثثداهلل  �ثثسثثعثثادة  رحثثثب  اجلل�سة  بثثدايثثة  ويف 
اع�سائها  وجثثهثثود  اللجنة  بثثثدور  م�سيدا  بثثاحلثث�ثثسثثور، 
على متابعة خمتلف امل�ساريع القت�سادية وال�سياحية 
اآفثثاق ا�ستثمارية  يف الإمثثارة وحر�س اللجنة على فتح 
روؤية  يف  ي�سب  مبا  العمال  ملجتمع  ومبتكرة  جديدة 

عجمان 2021 باإيجاد "جمتمع �سعيد ي�ساهم يف بناء 
اقت�ساد اأخ�سر، حتفزه حكومة متميزة من�سجمة مع 

روح الحتاد".
 eMcredit �ثثسثثركثثة  ا�ستعر�ست  اجلل�سة  وخثثثالل 

اللكرتوين  الثثدفثثع  و�سائل  وحثثلثثول  خثثدمثثات  خثثيثثارات 
قيمة  ذات  خدمات  ايجاد  بهدف  وتطويرها  والثثذكثثي 
القت�سادي  الثثقثثطثثاع  ا�ثثسثثتثثدامثثة  يف  تثث�ثثسثثب  مثث�ثثسثثافثثة 
ومنوه وزيثثادة �سرعة الجنثثاز، لت�سمل خدمات الدفع 

املطروحة خمتلف القطاعات.
هذا وا�ستعر�ست دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
خالل اجلل�سة م�سروع غابة الرقايب والتي متتد على 
ال�سجار  خمتلف  وت�سمل  مربع  قثثدم  مليون  م�ساحة 
وخدمات  مثثبثثاين  مثثن  املثث�ثثسثثروع  يت�سمنه  ومثثا  البيئية 
ومثثثرافثثثق، بثثحثثيثثث اأكثثثثد اعثث�ثثسثثاء الثثلثثجثثنثثة عثثلثثى اهمية 
امل�سروع وجدواه البيئية اىل جانب ان امل�سروع �سيفتح 
العديد من الفر�س ال�ستثمارية لرواد العمال داخل 

امل�سروع. 
لثثعثثدد من  الثثرتويثثج  اكثثثدت اجلل�سة على �ثثسثثرورة  كما 
احلدائق املوجودة وال�ستفادة منها �سياحيا بالتن�سيق 
بثثثثني اجلثثثثهثثثثات املثثعثثنثثيثثة مبثثثثا يثثثخثثثدم قثثثاطثثثنثثثي المثثثثثثارة 

وزوارها.
والبنية  الثثطثثرق  ادارة  م�ساريع  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
تنفيذها  امل�ساريع اجلثثاري  واهثثم  الإمثثثارة،  التحتية يف 
اأكد اع�ساء اللجنة  وكذلك امل�ساريع امل�ستقبلية، حيث 
م�ساريع  اهمية  على  القثثتثث�ثثسثثاديثثة  للتنمية  الثثدائثثمثثة 
للقطاع  �ثثسثثواء  املثثطثثروحثثة  التحتية  والثثبثثنثثيثثة  الثثطثثرق 
القت�سادي او ال�سياحي ب�سكل كبري ومرونة وان�سيابية 

احلركة املرورية يف الإمارة.

رمي اله��سمي ت�س�رك يف من�ق�سة "مب�درة 
متويل رائدات الأعم�ل" يف وا�سنطن

•• وا�شنطن -وام:

اأكدت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل 
اأن دولة الإمارات مل تكتفي باإ�سراك الن�ساء يف جمالت العمل بل و�سعتهن 
مثثن خالل  والثثتثثطثثور  الزدهثثثثار  اأجثثثل حتقيق  مثثن  التنمية  قلب م�سرية  يف 
واإطالق  امل�ساركة  من  ليتمكن  كافة  املجالت  يف  الدعم  وتقدمي  متكينهن 

قدراتهم نحو بناء املجتمع والدولة.
 " بثثعثثنثثوان  املثث�ثثسثثتثثوى  جثثثاء ذلثثثك خثثثالل مثث�ثثسثثاركثثة معاليها يف جل�سة رفثثيثثعثثة 
عقدت  الثثتثثي  التايل"  امل�ستوى  اإىل  للن�ساء  اململوكة  بال�سركات  النثثتثثقثثال 
على هام�س الجتماعات ال�سنوية ل�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
موؤخرا بوا�سطن وبح�سور جيم يوجن كيم رئي�س جمموعة البنك الدويل 
الدولية  التمويل  ملوؤ�س�سة  الأول  التنفيذي  امل�سئول  لو هورو  ات�س  وفيليب 
التابعة للبنك الدويل وابنة الرئي�س الأمريكي وم�ست�سارته اإيفانكا ترامب 
" مثثن جمهورية  دي  اتثث�ثثس  بثثي  " اأوه  لبنك  الثثعثثام  املثثديثثر  بثثريثثك  و�ستيفن 

الدومينكان وعدد من �سيدات الأعمال من عدة دول.
لرائدات  ال�سوء على ثالث ق�س�س  اجلل�سة  الأول من  اجلثثزء  ومت خالل 
اأعمال ناجحات يف الدول النامية كنموذج للتغلب على ما تواجهه الن�ساء 

من حواجز عند حماولة بناء اأعمالهن التجارية والتو�سع فيها .
الن�سائية  امل�ساريع  مبادرة متويل  على  ال�سوء  اإلقاء  الثاين  اجلزء  وتناول 
وهي مبادرة مبتكرة للنهو�س بريادة الأعمال الن�سائية وم�ساعدة الن�ساء يف 
البلدان النامية على زيادة و�سولهن اإىل التمويل والأ�سواق والتكنولوجيا 
وال�سبكات الالزمة لبدء ومنو الأعمال التجارية والتي اأعلنت عنها اإيفانكا 
وتلقت  اأملانيا  الأخثثرية يف هامبورج يف  الع�سرين  ترامب يف قمة جمموعة 
املبادرة بالفعل ما يزيد عن 325 مليون دولر اأمريكي يف �سورة التزامات 
بنحو  للمبادرة  املبدئية  الأهثثداف  دولثثة مبا يتجاوز   13 من مانحني من 
الإمارات من بني اأهم امل�ساهمني  دولة  اأمريكي. وتعد  100 مليون دولر 
يف مبادرة متويل رائدات الأعمال " We-Fi " من خالل تعهدها بتقدمي 

اأمريكي. دولر  مليون   50
جهود  على  ال�سوء  الها�سمي  رمي  الوزيرة  معايل  األقت  املناق�سات  وخثثالل 
دولة الإمارات التي قامت بها من خالل �سنها للقوانني ومراجعتها ب�سفة 
م�ستمرة من اأجل تعزيز التكافوؤ وامل�ساواة لفئات املجتمع كافة دون متيز اأو 
حتيز للنوع مما جعل الإمارات اأول دولة عربية تتمكن من �سد الفجوة بني 

اجلن�سني يف جمال العمل.
بدعم  وامل�ستمر  ال�سرتاتيجي  الإمثثارت  دولة  التزام  على  معاليها  و�سددت 
وال�سعي  النجاح  يف  اأ�سا�سيا  عامال  باعتباره  للن�ساء  القت�سادي  التمكني 
رائدات  متويل  مثثبثثادرة  يف  امل�ساهمني  املانحني  بني  بثثارزة  مكانة  لحتالل 

. We-Fi الأعمال
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جمال متكني الن�ساء والفتيات يعد اأحد اأهم جمالت 
اخلارجية  امل�ساعدات  �سيا�سة  اإليها  ت�ستند  التي  الثالثة  العاملية  الرتكيز 
لدولة الإمثثارات للفرتة 2017 - 2021 كما اأنه اأحد املجالت الرتكيز 

ال�سرتاتيجية لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
املراأة  لتمكني  الإمثثاراتثثيثثة  اخلثثارجثثيثثة  املثث�ثثسثثاعثثدات  م�ساريع  متثثويثثل  وقيمة 
الثثثثدول منخف�سة  العثثمثثال يف  رائثثثثدات  ودعثثثم  للن�ساء  املثثهثثنثثي  كثثالثثتثثدريثثب 
بالعام  مقارنة  املثثائثثة  يف   47 بلغ  منثثو  معدل  حقق  قثثد  الثثدخثثل  ومتو�سطة 
املا�سي مما يعطي موؤ�سرا قويا على الدعم الكبري التي توليه الإمارات يف 

هذا املجال وم�ساعدة الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل.

32 م�سروع� يف املنطقة الو�سطى 
بتكلفة 120 مليون درهم

•• ال�شارقة -وام:

اأجنزت دائرة الأ�سغال العامة بال�سارقة يف املنطقة الو�سطى منذ مطلع العام 
وا�ستدامتها  العمرانية  بامل�ساريع  تتعلق  م�سروعا   32 من  اكر  اجلثثاري، 
بثثن �ساهني  املثثهثثنثثد�ثثس عثثلثثي  .واأكثثثثد  120 مثثلثثيثثون درهثثثم  اإجثثمثثالثثيثثة  بتكلفة 
الأ�سغال  دائثثرة  رئي�س  ال�سارقة  لإمثثارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  ال�سويدي 
العامة، اأن هذه امل�سروعات حتقق عددا من اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية 
اجلديدة التي اأطلقتها الدائرة العام املا�سي حتت راية روؤيتها اإعمار ح�ساري 
التنموية واحليوية  املبادرات وامل�ساريع  م�ستدام، والتي حملت العديد من 

.كما قامت الدائرة باإن�ساء 66 ح�سانة يف خمتلف اأنحاء الإمارة.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  اأكت�بر 2017 العدد 12149

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 27٠418    بتاريخ : ٠3/28/2٠17
بيانات الأولوية :

باإ�سم :  جون�سثون اأند جون�سثون
وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  

٠8933 الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 1٠
ومنتجات  تدبي�س  خراطي�س   ، جراحية  تدبي�س  اأجهزة  حتديداً  اجلراحة  يف  امل�ستخدمة  الطبية  الأجهزة 

تدبي�س اأخرى )اأدوات جراحية(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات ECHELON LINEAR باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  اأكت�بر 2017 العدد 12149

EAT 108452منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:�سركة ديلون التجارية ذ.م.م

L'ANZA HEALING HAIRCARE: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278372     بتاريخ : ٠8/19/2٠17

با�سثثثثثثم :�سركة ديلون التجارية ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي �سارع ال�ستقالل بناية املن�سوري ميزانني هاتف: ٠2٦2٦3777

mike@delonuae.com :فاك�س: ٠2٦2٦37٦7 �سندوق الريد:5٠٦7 امييل 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 منتجات جتميل ال�سامبو والبل�سم املا�سك �سبغات ال�سعر 
وملونات ال�سعر وعالجات ال�سعر.

و�سف العالمة:م�ستح�سرات العناية بال�سعر وعالجه.
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:�سركة ديلون التجارية ذ.م.م

Nutraliss Professional: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278847     بتاريخ : ٠8/28/2٠17

با�سثثثثثثم :�سركة ديلون التجارية ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي �سارع ال�ستقالل بناية املن�سوري ميزانني هاتف: ٠2٦2٦3777

mike@delonuae.com :فاك�س: ٠2٦2٦37٦7 �سندوق الريد:5٠٦7 امييل 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 منتجات جتميل ال�سامبو والبل�سم املا�سك �سبغات ال�سعر 
وملونات ال�سعر وعالجات ال�سعر.

.Hair Treatment:و�سف العالمة
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  اأكت�بر 2017 العدد 12149
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يف كورني�ض القوا�سم 

ات�س�لت واخلدم�ت الع�مة تطلق�ن "واي ف�ي الإم�رات" 

بهدف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات لتحقيق ر�سا املتعاملني

هيئة مط�ر ال�س�رقة الدويل تكرم الف�ئزين يف برن�مج "لأنن� نهتم" لآراء املتع�ملني

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

براأ�س  العامة  اخلثثدمثثات  دائثثثرة  و  "ات�سالت"  اأعلنت 
الإمثثثثثارات من  فثثاي  "واي  �سبكة  اإطثثثالق  عثثن  اخليمة 
لتمكني  الإمثثثثارة  يف  القوا�سم  كورني�س  يف  ات�سالت" 
وقت  اأي  يف  بالإنرتنت  الت�سال  من  والثثثزوار  ال�سكان 

وال�ستمتاع باأف�سل م�ستويات اجلودة وال�سرعة.  
و جاء هذا الإعالن امل�سرتك يف جناح ات�سالت امل�سارك 
جتري  الثثثثذي  للتقنية  جيتك�س  اأ�ثثسثثبثثوع  مثثعثثر�ثثس  يف 
مركز  يف   2017 اأكثثتثثوبثثر   12 اإىل   8 مثثن  فعالياته 
دبي التجاري العاملي، وذلك بح�سور حممد العميمي 
ال�سمالية  الإمثثثارات  "ات�سالت" بالإنابة-  عثثام  مدير 
عام  مدير  احلمادي  حممد  اأحمد  املهند�س  و�سعادة   ،

دائرة اخلدمات العامة براأ�س اخليمة. 
واأعرب �سعادة املهند�س اأحمد حممد احلمادي، مدير 
تعك�س  اخليمة:  بثثراأ�ثثس  العامة  اخلثثدمثثات  دائثثثرة  عثثام 
القوا�سم حر�س دائرة  الثثواي فاي يف كورني�س  خدمة 
اأهم  اأحثثد  بثثراأ�ثثس اخليمة على دعثثم  العامة  اخلثثدمثثات 
املثث�ثثسثثاريثثع الإ�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة املثثعثثتثثمثثدة لثثلثثنثثهثثو�ثثس بهذه 
املثثنثثطثثقثثة كثثونثثهثثا مثثنثثطثثقثثة جثثثاذبثثثة لثثثلثثثزوار واأحثثثثثد اأهم 

التعاون  هثثذا  جثثاء  و  الإمثثثثارة.  ال�سياحية يف  الأمثثاكثثن 
توقيع  ب�سدد  الدائرة  اأن  قادمة حيث  م�ساريع  �سمن 
مذكرات تفاهم و اتفاقيات مع �سركة ات�سالت كجزء 

من التعاون امل�سرتك.

و هذه اخلدمات التي تطلقها الدائرة متوفرة جلميع 
الذكية  الثثهثثواتثثف  مثل  الذكية  الأجثثهثثزة  م�ستخدمي 
واأجهزة الكمبيوتر املحمول واأجهزة تابلت مب�ستويات 
تاأتي لإ�سعاد  عالية من �سرعة الت�سال وجودة الأداء 

لفتاً  اخلثثدمثثات،  على  ح�سولهم  وت�سهيل  اجلثثمثثهثثور 
على  تكلفة  اأيثثثة  عليه  يثثرتتثثب  ل  ا�ستخدامها  اأن  اإىل 

امل�ستهلك .   
من جانبه قال حممد العميمي مدير عام "ات�سالت" 
بتغطية  �سعادته  عثثن  ال�سمالية،  بثثالإنثثابثثة-الإمثثارات 
اإىل  القوية، لفتاً  ات�سالت  ب�سبكة  القوا�سم  كورني�س 
اأن هذا امل�سروع يعك�س م�ساعي دائرة اخلدمات العامة 
الإمارة.  بالواقع اخلدمي يف  براأ�س اخليمة لالرتقاء 
الدائرة  جهود  دعثثم  يف  بامل�ساهمة  "نت�سرف  واأ�ثثسثثاف: 
لإ�ثثسثثعثثاد اجلثثمثثهثثور وتثثوفثثري املثثثثوارد الثثتثثي متكنهم من 

مواكبة الع�سر الرقمي. 
التحتية  البنية  يف  املتوا�سلة  ا�ستثماراتنا  خالل  ومن 
ا�ستطعنا بناء �سبكة قوية و�سريعة حتظى بثقة عالية 
باأننا  ونفتخر  الثثدولثثة،  يف  الثثقثثطثثاعثثات  خمتلف  لثثدى 
التعاون  وعثثالقثثات  بال�سراكات  حثثافثثاًل  �سجاًل  منتلك 
الثثوثثثيثثق مثثع الثثكثثيثثانثثات احلكومية احلثثيثثويثثة، وذلثثثك يف 
اإطار ا�سرتاتيجيتنا لت�سخري موارد واإمكانات ات�سالت 
دعم  ويف  الثثذكثثيثثة  املثثثدن  روؤيثثثثة  حتقيق  يف  للم�ساهمة 
كافة  على  ال�سعادة  موؤ�سرات  لرفع  الوطنية  اجلهود 

امل�ستويات. 

•• ال�شارقة-الفجر:

كرمت هيئة مطار ال�سارقة الدويل الفائزين يف برنامج 
"لأننا نهتم" لآراء املتعاملني، والذي يتيح للم�سافرين 
واقرتاحاتهم  بثثاآرائثثهثثم  الإدلء  فثثر�ثثسثثة  واملثثتثثعثثامثثلثثني 
املتعلقة  اخلدمات  تطوير  مراحل  كافة  يف  واإ�سراكهم 
بتح�سني جتربة ال�سفر عر املطار، وياأتي هذا التكرمي 
يف اإطار �سعي مطار ال�سارقة الدويل لتعزيز التوا�سل 
مع  امل�سافرين وم�ستخدمي املطار لالرتقاء مب�ستوى 

اخلدمات املقدمة لهم.
وكرم �سعادة ال�سيخ في�سل بن �سعود القا�سمي، مدير 
عبيد  علياء  بح�سور  الثثثدويل،  ال�سارقة  مثثطثثار  هيئة 
املتعاملني  وعالقات  الت�سويق  اإدارة  مدير  ال�سام�سي، 
عثمان  ها�سم  وهما  بالرنامج  الفائزين  الهيئة،  يف 
�سفر مقدمة  تذاكر  عبارة عن  وخديجة يحيى، وهي 

من �سركة العربية للطريان.
وقال  �سعادة ال�سيخ في�سل بن �سعود القا�سمي: ي�سعى 
تطوير  اإىل  م�ستمر  ب�سكل  الثثثثدويل  الثث�ثثسثثارقثثة  مثثطثثار 
للتعرف  واملتعاملني،  امل�سافرين  مع  التوا�سل  قنوات 

على اآرائهم بخ�سو�س اخلدمات والت�سهيالت املقدمة، 
وميثل برنامج "لأننا نهتم" اإحدى الو�سائل التي ت�سهم 
يف اإتاحة الفر�سة للم�سافرين للم�ساركة باقرتاحاتهم 

واأفكارهم من اأجل �سمان متيز اخلدمات املقدمة لهم 
ومواكبتها لحتياجات جميع م�ستخدمي املطار. 

برنامج  اأن  ال�سام�سي  عبيد  علياء  اأكثثدت  جانبها  من 

قبل  مثثن  كبري  باهتمام  يحظى  الثثثذي  نهتم''  ''لأنثثنثثا 
منذ  امل�سافرين  مثثن  لفثثتثثة  وبا�ستجابة  املثثطثثار  اإدارة 
ال�سامل  التحفيز  مفهوم  مثثن  جثثثزءاً  يعتر  اإطثثالقثثه، 
اخلا�س بالعالقات مع املتعاملني، وهو يعك�س اجلهود 
اأجل  الثثدويل من  ال�سارقة  بها هيئة مطار  التي تقوم 
رفع م�ستوى اخلدمات التي تقدمها خمتلف اجلهات 
العاملة يف املطار. وكانت هيئة مطار ال�سارقة الدويل 
 2009 عثثثام  نهتم" يف  "لأننا  بثثرنثثامثثج  اأطثثلثثقثثت  قثثد 
املطار،  ومثث�ثثسثثتثثخثثدمثثي  املثثتثثعثثامثثلثثني  اآراء  ر�ثثسثثد  بثثهثثدف 
القرتاحات  باأف�سل  الثثفثثائثثزيثثن  باختيار  تثثقثثوم  حيث 
املثثقثثدمثثة والثثتثثي �ثثسثثاركثثوا بها �ثثسثثواًء عثثن طثثريثثق املوقع 
www.sharjahairport.اللكرتوين للمطار
care@ بثثثالثثثرنثثثامثثثج  اخلثثثا�ثثثس  الثثثريثثثد  اأو    ae

تعبئة  خثثالل  مثثن  اأو     sharjahairport.ae
والقادمني  املغادرين  �سالت  يف  املوزعة  ال�ستبيانات 
موظفي  مثثع  املثثتثثوفثثرة  اللوحية  الأجثثهثثزة  بوا�سطة  اأو 
الهيئة، كما ا�ستحدثت الهيئة موؤخراً طريقة جديدة 
لالإدلء بالآراء واملقرتحات عن طريق تطبيق الهاتف 

 .SHARJAH AIRPORT الذكي

جناح امل�ست�سفى ي�سهد اقبال اآالف الزوار 

 خليفة التخ�س�سي يختتم م�س�ركته مبعر�ش وموؤمتر ال�سي�حة العالجية يف رو�سي� 
•• راأ�س اخليمة –الفجر

راأ�س  يف  التخ�س�سي  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  اختتم 
الثثدولثثة م�ساركته يف  اأحثثثد مثثثبثثثادرات رئثثيثث�ثثس  اخلثثيثثمثثة 
املعر�س واملوؤمتر الدويل اخلام�س لل�سياحة العالجية 
الذي عقد مبدينة "�سانت بطر�سرغ" يف رو�سيا ملدة 
الثثزوار لال�ستف�سار  اآلف  ا�ستقطب  اأيثثام، حيث  ثالثة 
 3 تت�سمن  والثثتثثي  الثثعثثالجثثيثثة  لل�سياحة  خطته  عثثن 
عن  املبكر  والك�سف  الثثعثثامثثة  ال�سحة  لتعزيز  بثثاقثثات 
اأمرا�س القلب والأورام والأمرا�س املزمنة والتي مت 
تد�سينها ر�سمياً يف دي�سمر املا�سي  تزامناً مع  العيد 

الوطني اخلام�س والأربعني للدولة.
رئي�س  الثثهثثا�ثثسثثمثثي  الثث�ثثسثثيثثد  م�سطفى  الثثدكثثتثثور  وذكثثثثر 
اأن جناح  الثثدولثثيثثة  التثث�ثثسثثال احلثثكثثومثثي والثثعثثالقثثات 
امل�ست�سفى يف املعر�س �سهد اقبال اآلف الزوار يف اأيامه 
بثثزيثثارة عثثدد مثثن كبار م�سوؤويل  الثثثثثالث  كما ت�سرف 
امل�ست�سفى  اأثنوا على م�ساركة  الذين  الرو�س  ال�سحة 

الراقية  اخلثثدمثثات  على  وكثثذلثثك  املعر�س  يف  املتميزة 
التي بات يقدمها امل�ست�سفى من خالل مراكز التميز 
الثثثثثالث يف طثثب وجثثراحثثة القلب والأوعثثيثثة الدموية 
ومركز طب وجراحة الأع�ساب ومركز طب وجراحة 

الأورام . 
تثثنثثفثثذهثثا حكومة  الثثتثثي  املثثثثثالثثيثثة  واأ�ثثثسثثثار اإىل اجلثثهثثود 
الإمارات لتعزيز ال�سياحة العالجية يف ظل املقومات 
الثثرئثثيثث�ثثسثثة الثثثداعثثثمثثثة لثثثهثثثذه الثث�ثثسثثنثثاعثثة واملثثتثثمثثثثثلثثة يف 
ال�سيا�سي  وال�ستقرار  والأمثثثن  ال�سرتاتيجي  املوقع 
ال�ستثماري  واملثثثنثثثاخ  الثثبثثيثثئثثة  وتثثثوافثثثر  والقثثتثث�ثثسثثادي 
اجلاذب لرجال الأعمال وامل�ستثمرين عموماً وتوفري 
املهن  ملزاولة  واملتطورة  املرنة  والت�سريعات  القوانني 
لل�سياحة  الداعمة  التحتية  البنية  ووجثثود  ال�سحية 
اخلدمات  وتوافر  ال�سحي  القطاع  وتطور  العالجية 
الوقائية والت�سخي�سية والعالجية املتميزة يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية. 
الباقات   هثثذه  خثثالل  مثثن  يقدم  امل�ست�سفى  بثثاأن  واأفثثثاد 

خدمات متكاملة تت�سمن باقة تعزيز ال�سحة  وت�سمل 
املزمنة  الأمثثثرا�ثثثس  عثثن  للك�سف  �ثثسثثامثثلثثة  فثثحثثو�ثثسثثات 
املبكر  للك�سف  والتنظري  دقيقة  خمرية  وفحو�سات 

عن الأورام واأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
واأ�ساف اأن الباقة الثانية باقة الفح�س املبكر لالأورام 
خالل   من  متخ�س�سة  اإ�سافية  فحو�سات  وتت�سمن 
الأ�ثثسثثعثثة  الثثتثثداخثثلثثيثثة والثثتثثنثثظثثري والأ�ثثسثثعثثة املقطيعة 
والرنني املغناطي�سي للك�سف املبكر عن الأورام، فيما 
ت�سمل الباقة الثالثة الفح�س املبكر لأمرا�س القلب 
للقلب  متخ�س�سة  اإ�ثثسثثافثثيثثة  فثثحثثو�ثثسثثات  خثثثالل  مثثن 

والأوعية الدموية املختلفة.   
اخلدمة  تثثقثثدمي  عثثلثثى  يثثركثثز  امل�ست�سفى  اأن  واأو�ثثثسثثثح 
وت�سجيع  الثالث  الباقات  اطثثالق  املتميزة من خالل 
وزيادة  واملزمنة   ال�سارية  لالأمرا�س  املبكر  الفح�س 
منثثو اأعثثثثثداد الثث�ثثسثثائثثحثثني بثثهثثدف الثثثعثثثالج، مثثنثثوهثثا اإىل  
املوقع    واأهثثمثثهثثا  امل�ست�سفى  بها  يتمتع  التي  املثثقثثومثثات 
من  ال�سمالية  املثثنثثاطثثق  متو�سطاً  املتميز  اجلثثغثثرايف 

بن  �سارعي حممد  بثثني   ال�سهداء  �سارع  على  الثثدولثثة 
زايثثد، و�سارع الإمثثارات، ف�سال عن وجود بنية حتتية 
املطارات  مثثثن  ك�سبكة  الثثعثثالجثثيثثة  لثثلثث�ثثسثثيثثاحثثة  داعثثثمثثثة 
اإمثثارة دبي واإمثثارة ال�سارقة  القريبة من امل�ست�سفى يف 
واإمارة راأ�س اخليمة وعدداً كبرياً من الفنادق الفخمة 

واملراكز التجارية املجاورة.
وقال اأن امل�ست�سفى حظي باهتمام كبري من قبل الزوار 
الذي جاءوا لال�ستماع للمحا�سرات التي القاها وفد 
امل�ست�سفى امل�سارك يف املوؤمتر امل�ساحب للمعر�س الذي 
راأ�ثثس اخليمة  بالتعاون مع هيئة  امل�ست�سفى  به  �سارك 
دولة  به  تتمتع  ما  اإىل  خاللها  وتطرقوا   لل�سياحة، 
مراكز  لتتبواأ  مكانة  مثثن  املتحدة  العربية  الإمثثثثارات 
العالجية  ال�سياحية  الوجهات  ت�سنيف  يف  متقدمة 
الهامة  العنا�سر  لتوفر  نظرا  العاملي  ال�سعيد  على 
اخلرة  فيها  مبا  ال�سحية  الرعاية  بقطاع  للنهو�س 
الق�سرية  النتظار  وفثثثرتات  الطبي  للطاقم  املميزة 

ن�سبياً. 

العربي  البنك  اأرب�ح  درهم  مليون   50
املتحد يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل من 2017

•• ال�شارقة-وام: 

ثث  لثثه  مقرا  ال�سارقة  اإمثثثارة  مثثن  يتخذ  الثثذي  ثثثث  املتحد  العربي  البنك  حقق 
الت�سعة الأوىل من  الأ�سهر  50 مليون درهم خالل  ارباحا �سافية بقيمة 
العام اجلاري مدعوما يف املقام الأول بنمو الدخل املتاأتي من غري الفوائد 
منوذج  نحو  التحول  اأعثثقثثاب  يف  الحتياطية  املخ�س�سات  ر�ثثسثثوم  وخف�س 

الأعمال منخف�س املخاطر.
واأ�سارت النتائج املالية التي مت الإف�ساح عنها ام�س ان البنك جنح يف حتقيق 
بداأ  التي  الهيكلة  اإعثثادة  ا�سرتاتيجية  بتطبيق  يتعلق  فيما  ملمو�س  تقدم 
بتطبيقها يف الن�سف الثاين من عام 2015 والرامية لأن ي�سبح موؤ�س�سة 
تعزيز  البنك  يوا�سل  فيما  وا�ستدامة  وقثثوة  اأمثثانثثاً  اأكثثر  اأداًء  تقدم  مالية 
املرتفعة  املخاطر  ذات  الأ�سا�سية  املحافظ غري  الرئي�سية وتقلي�س  اأعماله 

وتر�سيد النفقات، وتر�سيخ دعائمه الرئي�سية.
جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سامل  بن  �سلطان  بن  في�سل  ال�سيخ  �سعادة  وقثثال 
املتميز  الت�سغيلي  اأدائنا  املتحد نحن �سعداء مبوا�سلة  العربي  البنك  اإدارة 
واثقة  بخطوات  التقدم  نوا�سل  حيث   2017 لعام  الثالث  الربع  خثثالل 

بالتوافق مع ا�سرتاتيجيتنا .
المثثثارات  �ثثسثثوق  يثثركثثز على  والثثثذي  املثثعثثدل  اأعمالنا  اأن منثثثوذج  اىل  م�سريا 
اعادة  اىل  بالإ�سافة  املخاطر  خلف�س  حكيم  نهج  واتباع  بالكفاءة  ويتميز 
احتياجات  ينا�سب  ما  تقدمي  موا�سلة  لنا  اأتثثاح  ا�سرتاتيجيا  البنك  هيكلة 

عمالئنا وحتقيق عائدات م�ستدامة مل�ساهمينا.
املتحد  العربي  البنك  يف  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  متيمي  �سامر  وقثثال 
الربع  يف  للبنك  اجليد  والت�سغيلي  املثثايل  الأداء  من  اأخثثرى  فثثرتة  �سهدنا 
الثالث من العام 2017 حيث حقق البنك اأرباحا �سافية بلغت 50 مليون 
درهم ومع قرب انتهاء ا�سرتاتيجية التحول والتي بداأت يف الن�سف الثاين 
من العام 2015 اأ�سبحت املحافظ غري الأ�سا�سية ت�سكل ن�سبة 2 باملائة من 
اجمايل القرو�س وقد بداأت عملية تر�سيد الفروع توؤتي ثمارها حيث �سجل 
البنك انخفا�سا يف النفقات الت�سغيلية للربع الثالث بن�سبة 9 باملائة مقارنة 
مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي ..موؤكدا اأن هذه النتائج الإيجابية تقدم 
دلياًل وا�سحاً على فعالية ا�سرتاتيجيتنا املعّدلة نظراً للبيئة القت�سادية 

ال�سائدة حالياً.
ذات  الأ�ثثسثثول  تثثدويثثر  اإعثثثادة  عملية  �سيوا�سل  البنك  اأن  التميمي  واأو�ثثسثثح 
املخاطر العالية الناجتة من تخفي�س املحافظ غري الأ�سا�سية لدعم منو 
املتقاطع  البيع  فر�س  جميع  اغتنام  على  الرتكيز  مع  الأ�سا�سية  الأ�سول 
 210 الت�سعة  لالأ�سهر  الئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  بلغت  حيث  املتوفرة 
نف�س  خالل  م�ستوياتها  مع  مقارنة  باملائة   37 بانخفا�س  درهثثم  ماليني 
اإدارة املخاطر  2016 وذلك بف�سل النهج الإحثثرتازي يف  الفرتة من عام 
قدماً  امل�سي  ومثثع  باملخاطر  املثثرجثثحثثة  الأ�ثثسثثول  تقلي�س  على  والثثرتكثثيثثز 
البنك  حتثثول  اأن  اإل  ملحوظ  ب�سكل  املخ�س�سات  انخفا�س  مثثن  وبالرغم 
اأكر  املخ�س�سات  هثثذه  يجعل  اأن  ينبغي  خماطر  اأقثثل  عمل  منثثوذج  لتبني 

اعتداًل يف ال�سنوات املقبلة.
2017 مبلغاً  الثالث من عام  الربع  الت�سغيلية خالل  النفقات  بلغت  كما 
مع  مقارنة  باملائة   9 بواقع  انخفا�ساً  يعادل  مبا  درهثثم  مليون   82 قثثدره 
الربع الثالث من عام 2016 ويعزى ذلك اإىل ا�ستمرار البنك يف املراجعة 

ال�ساملة لهيكلة قاعدة التكاليف �سمن اإطار ا�سرتاتيجية التحول.
اأعماله  دعثثم  ب�سمان  التزامه  البنك  يوا�سل  ُقثثدمثثاً  بالنظر  اأنثثه  واأ�ثثسثثاف 
بنموذٍج ت�سغيلي عايل الكفاءة مبا يغطي جميع العمليات و�سيتابع البنك 
ال�ستثمار يف موظفيه وعملياته واأنظمته وغريها من البنى التحتية املهمة 
املتمّثلة يف  الرئي�سية  اأهدافه  الرتكيز على حتقيق  يتهاون يف  لن  اأنثثه  كما 
توظيف القدرات وحت�سني الكفاءات واإيقاف النفقات غري ال�سرورية ب�سكٍل 

ل يوؤثر على �سري وجودة عملياتنا وخدماتنا.

للجم�رك" تعزز  "الحت�دية 
التع�ون مع جم�رك اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

الحتادية  الهيئة  رئثثيثث�ثثس  الكعبي  �سبيح  بثثن  عثثلثثى  املثثفثثو�ثثس  مثثعثثايل  بثثحثثث 
العامة  لثثالإدارة  العام  املدير  املن�سوري،  لحج  را�سد  �سعادة  مع  للجمارك، 
الهيئة وجمارك  امل�سرتك بني  التعاون  تعزيز  �سبل  – اأبوظبي،  للجمارك 
اجلمركية  الإجثثثثثراءات  وتب�سيط  اجلمركية  الأنثثظثثمثثة  جمثثال  يف  اأبثثوظثثبثثي 
وتعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س خالل الفرتة املقبلة من اأجل حتقيق 
اأمن  حماية  جمال  يف  بالدولة  اجلمارك  لقطاع  ال�سرتاتيجية  الأهثثداف 

املجتمع وتي�سري التجارة.

وكيل وزارة امل�لية : الالئحة التنفيذية ل�سريبة القيمة امل�س�فة مل ت�سدر بعد
•• اأبوظبي-وام:

وكيل  اخلثثثوري،  حاجي  يون�س  �سعادة  قثثال 
تعمل  مثثثازالثثثت  الثثثثثوزارة  اأن  املثثالثثيثثة،  وزارة 
التنفيذية  الالئحة  وتطوير  اإعثثثداد  على 
حتى  يتم  ومل  امل�سافة،  القيمة  ل�سريبة 
املرتتبة  ال�سريبية  الن�سب  حتثثديثثد  الآن 
على اأي من املواد اأو اخلدمات او التوريدات 
اأو ال�سادرات امل�سمولة �سمن قانون �سريبة 

القيمة امل�سافة.
املالية  وزارة  اإلثثتثثزام  لثثه  ت�سريح  يف  واأكثثثد 
يف دولثثة الإمثثثارات باأعلى درجثثات الإف�ساح 
وال�سفافية يف خمتلف تعامالتها و�ستقوم 
الوزارة مب�ساركة كافة املعلومات املرتبطة 
امل�سافة واملواد اخلا�سعة  القيمة  ب�سريبة 
لثثلثث�ثثسثثريثثبثثة ونثث�ثثسثثب هثثثثذه الثث�ثثسثثريثثبثثة فور 

�سدور الالئحة التنفيذية للقانون، والتي 
�سيتم الإعالن عنها يف اجلريدة الر�سمية، 
الدولة من خالل  الإعالمية يف  واجلهات 
الوزارة ح�سريا، ف�سال عن اإدراجها ب�سكل 

مو�سع على موقع الوزارة الإلكرتوين.
بن�سر  �ثثسثثتثثقثثوم  املثثالثثيثثة  وزارة  اأن  واأ�ثثثسثثثاف 
ب�سريبة  اخلثثا�ثثسثثة  الثثتثثنثثفثثيثثذيثثة  الثثالئثثحثثة 
القيمة امل�سافة فور �سدورها، على اأن يتم 
هذه  ون�سر  املعنية  اجلهات  جميع  تعريف 
الر�سمية  القنوات  خمتلف  عر  الالئحة 
والعامة �ساملة موقع الوزارة الإلكرتوين، 

واجلريدة الر�سمية، وال�سحف واملجالت.
وزارة  مثثثوقثثثع  اأن  عثثثلثثثى  اخلثثثثثثثوري  و�ثثثثسثثثثدد 
ال�سادرة  واملثثعثثلثثومثثات  الإلثثكثثرتوين  املثثالثثيثثة 
املرجعية  فقط  هثثي  ح�سريا  الثثثثوزارة  عثثن 
املعلومات  مثثن  لأي  والثثر�ثثسثثمثثيثثة  الثثوحثثيثثدة 

امل�سافة  الثثثقثثثيثثثمثثثة  بثثث�ثثثسثثثريثثثبثثثة  املثثثتثثثعثثثلثثثقثثثة 
اعتبار  عدم  ويجب  النتقائية،  وال�سريبة 
اأي معلومات اأخرى قد ت�سل اإىل اجلمهور 
اأو  الثثذكثثيثثة  التطبيقات  طثثريثثق  عثثن  �ثثسثثواء 
غثثريهثثا مثثثن قثثثنثثثوات التثثث�ثثثسثثثال، والثثثتثثثي مل 
املالية  وزارة  مثثوقثثع  �سمن  اإدراجثثثهثثثا  يثثتثثم 
الإماراتية الإلكرتوين، ومل يتم اإ�سدارها 
الثثثثوزارة،  قثثبثثل  مثثن  الر�سمية  اجلثثريثثدة  يف 
والتي قد تن�سب ب�سكل خاطئ لوزارة املالية 
اأنها معلومات متعلقة  الإماراتية، يف حني 
الأخرى  الثثثدول  يف  املعتمدة  بثثثالإجثثثراءات 

مثل اململكة العربية ال�سعودية.
قد  الثثدولثثة  يف  املثثالثثيثثة  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 
اأعلنت يف وقت �سابق عن الالئحة التنفيذية 
7 ل�سنة  اخلا�سة بالقانون الحتثثادي رقم 
النتقائية،  ال�سريبة  �ثثسثثاأن  يف   2017

ال�سريبي،  اللتزام  اأطر  فيها  حدد  والتي 
والت�سجيل ال�سريبي وا�ستثنائاته، وقواعد 
دفع ال�سربية، مع �سرح تف�سيلي عن ال�سلع 

النتقائية املعفاة.
الإمثثثاراتثثثيثثثة  املثثالثثيثثة  وزارة  اأ�ثثثثسثثثثدرت  كثثمثثا 
الحتثثثادي  لثثلثثقثثانثثون  التنفيذية  الثثالئثثحثثة 
الإجثثثثثراءات  بثث�ثثسثثاأن   2017 ل�سنة   7 رقثثثم 
جملة  تو�سيح  بثثهثثدف  وذلثثثك  ال�سريبية، 
من املوا�سيع يف مقدمتها م�سك ال�سجالت 
املحا�سبية والدفاتر التجارية ذات العالقة 
الفرتة  الثث�ثثسثثريثثبثثيثثة، وحتثثثديثثثد  بثثالثثغثثايثثات 
الالزمة حلفظها واآليته، وفقا لالآلية التي 

يحددها القانون ال�سريبي.
وكانت الوزارة قد قامت بن�سر قرار جمل�س 
 2017 ل�سنة   38 رقثثثم  املثثوقثثر  الثثثثثثوزراء 
ب�ساأن ال�سلع النتقائية والن�سب ال�سريبية 

التي تفر�س عليها وكيفية احت�ساب ال�سعر 
النتقائي.

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن حكم بالن�صر

 يف  الدع�ى رقم 2017/231 اح�ال نف�س م�صلمني 
                            اىل املدعي عليه/1- عمران �سيف عبيد مفتاح - جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
علياء جا�سم حممد خمي�س �سامل - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2٠17/7/31 يف الدعوى 

املذكورة اعاله ل�سالح/ علياء جا�سم حممد خمي�س �سامل بحكمت املحكمة ح�سوريا 
بائنة لل�سرر  املذكور طلقة  املدعي عليه عمران  املذكورة على  املدعية علياء  بنفاذ قرار احلكمني بتطليق   -1

وعليها اإح�ساء عدتها من تاريخ �سريورة حكم التطليق باتا 
 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 3٠       الف درهم قيمة موؤخر �سداقها اعتبارا من �سريورة حكم التطليق باتا 
3- الزامه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ٦٠٠٠ درهم نفقة عدة و�سكني ملرة واحدة اعتبارا من �سريورة التطليق باتا 

وحتى خروجها من عدتها �سرعا 
4- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ 4٠ الف درهم �سنويا اجرة م�سكن ح�سانة اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2٠17/2/9 والزامه من ذات التاريخ بان يوؤدي لها مبلغ 15٠٠٠ درهم ملرة واحدة قيمة اثاث م�سكن 
واملياه  الكهرباء  �سهريا قيمة فواتري  درهم  لها مبلغ 5٠٠  يثثوؤدي  ان  التاريخ  ذات  اي�سا من  والزامه  احل�سانة 

والهاتف والإنرتنت 
5- اثبات ح�سانة املدعية لبنتها عائ�سة 

٦- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ 3٠٠ درهم اأجرة ح�سانة اعتبارا من تاريخ انتهاء عدتها �سرعا وفق حالها 
املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  بنوة لبنتها منه عائ�سة  نفقة  �سهريا  درهثثم  لها مبلغ 15٠٠  يثثوؤدي  بان  الزامه   -7

الق�سائية احلا�سل يف 2٠17/2/9 �ساملة املاأكل وامللب�س وم�سروفات العالج املعتادة 
8- الزام املدعي عليه بامل�سروفات ورف�ست عدا ذلك من طلبات. 

حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمل�ش الأعم�ل الإم�راتي 
الربيط�ين يطلع على اإجن�زات جل�نه

•• اأبوظبي-وام:

ا�ثثسثثتثثعثثر�ثثس جمثثلثث�ثثس الأعثثثمثثثال الإمثثثثاراتثثثثي الثثريثثطثثاين - خثثثالل اجتماعه 
التن�سيقي اأم�س الول برئا�سة نا�سر اأحمد ال�سويدي رئي�س املجل�س نائب 
التي  املتخ�س�سة  اللجان  الأول- تقارير  اأبوظبي  اإدارة بنك  رئي�س جمل�س 
واخلدمات  والأعثثمثثال  واملثثال  الطاقة  قطاعات  وتغطي  مظلته  حتت  تعمل 
والتعليم  واحلا�سنات  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  املتخ�س�سة  املالية 

والتدريب والبنية التحتية وال�سحة والت�سنيع والطريان.
ح�سر الجتماع - الذي ا�ست�سافته غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي- اأع�ساء 
الر�سمية واخلا�سة من اجلانبني  واملوؤ�س�سات  الهيئات  املجل�س من ممثلي 
حمد  و�سعادة  املجل�س  عن  املنبثقة  العمل  فثثرق  روؤ�ثثسثثاء  ال�سادة  اإىل  اإ�سافة 
املثثا�ثثس رئي�س جلنة دعثثم جمل�س الأعثثمثثال الإمثثاراتثثي الريطاين  عثثبثثداهلل 
واأع�ساء اللجنة ورا�سد طار�س القبي�سي املدير التنفيذي لقطاع الت�سال 

والأعمال يف غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي.
للمجل�س  ع�سرة  احلثثاديثثة  اجلل�سة  خمثثرجثثات  بحث  الجثثتثثمثثاع  خثثالل  ومت 
والتي عقدت يف مدينة لندن يوم 16 مايو املا�سي اإ�سافة اإىل مناق�سة اأهم 
املو�سوعات التي �سيتم اإدراجها على اأجندة الجتماع الثاين ع�سر للمجل�س 

واملقرر عقده 14 نوفمر املقبل يف اأبوظبي.
واأكد معايل نا�سر اأحمد ال�سويدي حر�س اجلهات املعنية يف دولة الإمارات 
على تعزيز العالقات القت�سادية وتو�سيع جمالت التعاون مع الفعاليات 

القت�سادية يف اململكة املتحدة لت�سمل قطاعات وجمالت جديدة.
واأ�سار اإىل اأن املجل�س يعمل بتوجيهات قيادتي وحكومتي البلدين ال�سديقني 
يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  لتحقيق  العالقات  هذه  وتنمية  تطوير  على 
توؤ�س�س  اأن  �ساأنها  من  التي  الرئي�سية  ال�ستثمارية  املثثجثثالت  من  العديد 
بالنفع  تعود  م�ستدامة  عالقات  نحو  البلدان  منها  ينطلق  مثالية  اأر�سية 

على �سعبي البلدين ال�سديقني .
وقال معاليه اإن جمل�س الأعمال الإماراتي الريطاين �سيعمل خالل الفرتة 
املقبلة على ت�سخري كل جهوده واإمكانياته لتحقيق اأهدافه ال�سرتاتيجية 
ومواجهة التحديات وحل املعوقات كافة التي تواجه ال�ستثمارات الإماراتية 

والريطانية عر تعزيز قنوات التوا�سل بني حكومتي البلدين.
واأعرب عن اأمله اأن يحقق املجل�س اأهدافه ال�سرتاتيجية املقبلة واأن تتعزز 
تعد  التي  امل�سرتكة  العمل  فثثرق  دور  وتفعيل  امل�سرتك  العمل  عر  مهامه 
الركيزة الأ�سا�سية يف اإجناح جميع م�ساريعه وخططه امل�ستقبلية املطروحة 
الهادفة اإىل تعزيز العالقات القت�سادية بني البلدين ال�سديقني يف �ستى 

املجالت.
التح�سريي  الجتماع  اإن هذا  املا�س  اهلل  �سعادة حمد عبد  قال  من جانبه 
خالل  واأعثثمثثالثثهثثا  املتخ�س�سة  اللجان  اإجنثثثثازات  على  الطثثثالع  اإىل  يثثهثثدف 
الفرتة املا�سية والإعداد املتميز لالجتماع الث 12 للمجل�س من خالل و�سع 
برنامج يغطي كل املو�سوعات التي �سيناق�سها رئي�س واأع�ساء املجل�س من 

اجلانبني الإماراتي والريطاين .
مقدرا   .. اجلثثانثثبثثني  مثثن  كثثافثثة  املجل�س  لأعثث�ثثسثثاء  والتقدير  ال�سكر  ووجثثثه 
املجل�س  متكني  يف  والفاعلة  الإيجابية  امل�ساهمة  على  وحر�سهم  جهودهم 
وال�ستثماري  القت�سادي  التعاون  بعالقات  والرتقاء  اأهدافه  حتقيق  من 

بني البلدين ال�سديقني اإىل اأعلى واأف�سل امل�ستويات.
واأعرب املا�س عن بالغ �سكره وتقديره لغرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي على 
ا�ست�سافتها لهذا الجتماع.. م�سيدا بجهود ممثلي القطاع اخلا�س يف اإمارة 
اأبوظبي ودولة الإمارات يف اإجناح اأعمال واأن�سطة املجل�س وفتح اآفاق جديدة 
للتعاون بني �سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف دولة الإمارات واململكة 

املتحدة.
اأن جمل�س الأعثثمثثال الإمثثثاراتثثثي الثثريثثطثثاين يثثهثثدف لثثدعثثم التعاون  يثثذكثثر 
القت�سادي امل�سرتك والطالع على الفر�س ال�ستثمارية يف البلدين ونقل 
عن  منبثقة  عمل  فثثرق  �سبعة  تاأ�سي�س  مت  فقد  لذلك  وحتقيقا  اخلثثثرات 
املجل�س يف العديد من القطاعات القت�سادية التي تهم اجلانبني وت�سهم 

يف حتقيق اأهدافه ال�سرتاتيجية.
2011 عثثلثثى حتثثقثثيثثق الهدف  تثثاأ�ثثسثثيثث�ثثسثثه يف عثثثام  املثثجثثلثث�ثثس ومثثنثثذ  ويثثعثثمثثل 
ال�سرتاتيجي الثاين له وهو و�سول قيمة املبادلت التجارية بني البلدين 

اإىل 25 مليار جنيه ا�سرتليني خالل عام 2020.

تهدف لتعزيز اجلودة والتميز املوؤ�س�سي كو�سيلة لتج�سيد مفاهيم ال�سعادة يف املدينة

للجودة" "دبي  مع  تف�هم  مذكرة  اجلنوب" تربم  "دبي 
•• دبي-الفجر:

مذكرة  للجودة  دبي  وجمموعة  اجلنوب  دبي  اأبرمت 
الثثتثثعثثاون والتن�سيق  اأوا�ثثثسثثثر  لثثتثثوثثثيثثق  تثثهثثدف  تثثفثثاهثثم 
املثث�ثثسثثرتك بثثني اجلثثانثثبثثني يف مثثيثثاديثثن تثثبثثادل اخلرات 
املوؤ�س�سي  الأداء  وتثثطثثويثثر  والثثتثثمثثيثثز  اجلثثثثودة  وتثثعثثزيثثز 

وتوفري الدعم املتبادل لتحقيق الأهداف امل�سرتكة.
امل�سرتك  بالعمل  املثثذكثثرة  مبوجب  الطرفني  ويلتزم 
لثثالرتثثقثثاء بثثثثثالأداء املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثي وتثثبثثنثثي مثثعثثايثثري اجلودة 
من  ومثثهثثامثثهثثا  اجلنوب"  "دبي  اأعثثثمثثثال  يف  والثثتثثمثثيثثز 
خثثثالل الثثتثثوجثثيثثه والثثدعثثم الثثكثثامثثل وتثثدريثثب موظفي 
والتميز  اجلثثودة  ومنهجيات  اأ�س�س  على  اجلنوب  دبي 
املوؤ�س�سي ومواكبة اأحدث التطورات يف جمالت الإدارة 
والقيادة واجلودة مبا يعزز م�سرية منوها وازدهارها.

ووقع التفاقية �سعادة خليفه �سهيل الزفني الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�س�سة مدينة دبي للطريان ودبي اجلنوب، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املثثهثثريي  بطي  فاطمة  و�ثثسثثعثثادة 
لثثلثثجثثودة، وذلثثك يف مقر دبثثي اجلنوب  جمموعة دبثثي 

موؤخراً وبح�سور عدد من امل�سوؤولني لدى اجلانبني.
وقال �سعادة خليفه �سهيل الزفني الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�س�سة مدينة دبي للطريان ودبي اجلنوب، اإن توقيع 
يندرج يف  للجودة  دبي  التفاهم مع جمموعة  مذكرة 
اإطار �سعي "دبي اجلنوب" لإر�ساء معايري يحتذى بها 
يف جمال اجلودة والتمّيز والبتكار يف جميع امل�ساريع 
اجلنوب،  دبثثثي  مثث�ثثسثثروع  يحت�سنها  الثثتثثي  الثثعثث�ثثسثثريثثة 
تن�سدها  التي  ال�سعادة  مفاهيم  جت�سيد  اإىل  و�ثثسثثوًل 

خطة دبي 2021.
واأكد الزفني حر�س "دبي اجلنوب" على تبّني ثقافة 
وتطبيق  ال�ساملة  التمّيز  ومعايري  اجلثثثودة  ومثثبثثادئ 
العريقة  بال�ستفادة من اخلثثرات  اأحثثدث ممار�ساتها 
ملجموعة دبثثثي لثثلثثجثثودة الثثثرائثثثدة يف هثثثذا املثثجثثال، مبا 
ي�سمن مواكبتنا م�سرية حتّول اإمارة دبي اإىل واحدة 
من اأكر الوجهات املف�سلة يف العامل ويعّزز م�ساهمتنا 
املجتمع  اإ�سعاد  يف  املتمثل  الأ�سمى  هدفها  حتقيق  يف 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب  الروؤية احلكيمة  وفق 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
واأ�ثثثسثثثاف الثثثزفثثثني: يتطلع مثث�ثثسثثروع دبثثثي اجلثثنثثوب يف 
توجيهات  عثثلثثى  وبثثنثثاء  ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة  خطته  اإطثثثثار 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
دبي،  مثثطثثارات  موؤ�س�سة  رئي�س  املثثدين  للطريان  دبثثي 
معايري  اأرقثثى  تراعي  ا�سرتاتيجية  مزايا  توفري  اإىل 
جثثمثثيثثع مرافقه  وال�ثثثسثثثتثثثدامثثثة يف  والثثتثثمثثيثثز  اجلثثثثثودة 
العاملية  لل�سركات  املف�سلة  الوجهة  ليغدو  وخدماته، 
الرائدة، ومن�سة اقت�سادية متكاملة تلبي احتياجات 
م�ستقبلية  ومثثديثثنثثة  الثثتثثجثثاريثثة،  الثثنثث�ثثسثثاطثثات  خمتلف 

للعمل والعي�س وال�ستثمار.
الفاعل  للجودة" ودورهثثا  "دبي  بجهود  الزفني  ونثثوه 
يف ن�سر ثقافة ومبادئ اجلودة والتميز املوؤ�س�سي على 
توقيع  اأن  اإىل  م�سرياً  والثثدولثثة،  دبثثي  اإمثثثارة  م�ستوى 
املثثثذكثثثرة مثثع املثثجثثمثثوعثثة يثثوؤ�ثثسثث�ثثس ملثثرحثثلثثة جثثديثثدة من 
معايري  وفق  "دبي اجلنوب"  املهام يف  العمل واإجنثثاز 
الثثتثثمثثيثثز الثث�ثثسثثامثثلثثة لثثتثثعثثزيثثز حثث�ثثسثثورهثثا �ثثسثثمثثن امل�سهد 
القت�سادي لالإمارة واإبراز دورها يف الإمناء التجاري 
والقت�سادي يف دبي، من خالل حتقيق اأداء قوي ومنو 

لفت، يف �سعيها للو�سول اإىل املدينة املتكاملة.

مثثن جثثانثثبثثهثثا، اأعثثثربثثثت �ثثسثثعثثادة فثثاطثثمثثة بثثطثثي املهريي 
لثثلثثجثثودة، عن  دبثثثي  اإدارة جمثثمثثوعثثة  رئثثيثث�ثثس جمثثلثث�ثثس 
اجلنوب،  دبثثي  مثثع  التفاهم  مثثذكثثرة  بتوقيع  �سعادتها 
من  نتطلع  اجلانبني  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  وبناء 
م�سروع  خلدمة  املجموعة  خثثرات  لت�سخري  خاللها 
متميز ورائد بحجم "دبي اجلنوب" من خالل العمل 
امل�سرتك لتعزيز معايري اجلودة والتميز املوؤ�س�سي يف 

ممار�سات واأداء ومهام امل�سروع.
بثثثني اجلانبني  املثثثذكثثثرة  تثثوقثثيثثع  اأن  املثثثهثثثريي  واأكثثثثثدت 
يعك�س حر�س "دبي اجلنوب" على تبني اأرقى معايري 
اجلودة والتميز يف اإجناز اأهدافها الطموحة وخمتلف 
اأن�سطتها، خا�سة واأن معايري ومبادئ اجلودة والتميز 
باتت �سرطاً لأي م�سروع اأو موؤ�س�سة تتطلع اإىل حتقيق 
والو�سول  م�ستهدفاتها  وتنفيذ  م�ستدامة  جناحات 

اإىل الريادة.
اجلنوب"  "دبي  انثث�ثثسثثمثثام  اأن  اإىل  املثثهثثريي  واأ�ثثثسثثثارت 
يتما�سى  لثثلثثجثثودة،  دبثثي  جمموعة  �سركاء  قائمة  اإىل 
وتوطيد  لبناء  الثثرامثثيثثة  املجموعة  ا�سرتاتيجية  مثثع 
املوؤ�س�سات  من  عدد  اأكثثر  مع  وموؤثرة  فعالة  عالقات 
العاملة يف اإمارة دبي والدولة، ويدعم اجلهود احلثيثة 

التي تبذلها املجموعة بهدف تعزيز ممار�سات اجلودة 
والثثتثثمثثيثثز والبثثتثثكثثار والثث�ثثسثثعثثي نثثحثثو الثثثريثثثادة، تطبيقاً 
دولة  جلعل  الرامية  الوطنية  ال�سرتاتيجية  للروؤية 
الإمارات الأكر ابتكاراً بحلول عام 2021 وتر�سيخاً 
واجلودة  لالبتكار  عاملي  كمركز  التناف�سية  ملكانتها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ثثسثثاحثثب  روؤيثثثثة  مثثع  متا�سيا  والثثتثثمثثيثثز، 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
اأكر  اأحثثد  تعتر  التي  اجلنوب  لدبي  املثثذكثثرة  وتتيح 
امل�ساريع التطويرية يف العامل، تبادل الآراء مع "دبي 
للجودة" واحل�سول على اأحدث املعلومات ذات ال�سلة 
بالتميز املوؤ�س�سي والإرتقاء يف جمالتها حملياً وعاملياً 

وتنظيم زيارات املقارنات املعيارية املحلية.
ُيذكر اأن دبي اجلنوب هو م�سروع مدينة نا�سئة متتد 
على م�ساحة 145 كيلومرتاً مربعاً �سمن اإمارة دبي. 
ومن املتوقع لهذا امل�سروع اأن ي�ست�سيف مليون ن�سمة 
عند اكتماله. وكانت حكومة دبي قد اأطلقت امل�سروع 
دبي  يف  القت�سادية  البيئة  وتدعم   .2006 عام  يف 

اجلنوب جميع اأنواع الأعمال وال�سناعات. 
الذي  الثثدويل  مكتوم  اآل  مطار  املدينة  حتت�سن  كما 
اأن  له  املتوقع  ومثثن  حالياً،  الت�سغيلية  بطاقته  يعمل 
ي�سبح اأكر مطار يف العامل عند اكتماله، اإ�سافة اإىل 

احت�سانها اأر�س معر�س اك�سبو 2020.
وتثثتثثيثثح جمثثمثثوعثثة دبثثثثي لثثلثثجثثودة ملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات القطاع 
�سراكات  بناء  وخارجها  بالدولة  واخلا�س  احلكومي 
ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة، بثثثهثثثدف ال�ثثثسثثثتثثثفثثثادة مثثثن اخلثثثدمثثثات 
ال�ست�سارية والدورات التدريبية لتطوير الأداء املهني 
والندوات املجانية واجلوائز واملوؤمترات وور�س العمل 
بالأداء  التناف�سي  التميز  ومعايري  باجلودة  اخلا�سة 

الوظيفي. 
املقارنات  املثثجثثمثثوعثثة لأعثث�ثثسثثائثثهثثا خثثدمثثة  تثثوفثثر  كثثمثثا 
من  الكثري  ت�سمل  عري�سة،  بيانات  وقاعدة  املعيارية 
املوارد واملعلومات التي ل غنى عنها، والتي تعود ب�سكل 
املوؤ�س�سات، مبا ميكنها  العمل لدي  اإيجابي على بيئة 
من تطوير خريطة الطريق نحو امل�سي بثقة لتحقيق 

التميز التناف�سي.

الإم�رات ت�س�رك يف معر�ش ال�سني الدويل " ك�نتون 2017 "

�سندوق الهالل لل�سكوك الع�ملية يفوز بج�ئزة �سندوق ليرب من توم�سون رويرتز

•• جوانزو - ال�شني-وام:

فعاليات  يف  املتحدة  العربية  الإمثثثارات  دولثثة  ت�سارك 
ل�سلع  الثثثدويل  ال�سيني  املعر�س  مثثن   122 الثثثدورة 
" الذي   2017 " كثثانثثتثثون  والثثث�ثثثسثثثادرات  الثثثثثثواردات 
اأكتوبر   19 حثثتثثى  ويثث�ثثسثثتثثمثثر  الأول  اأمثثث�ثثثس  انثثطثثلثثق 
اجلثثثثاري يف مثثديثثنثثة جثثثوانثثثزو اإحثثثثدى مثثثدن مقاطعة 
 - الفتتاح  حفل  ح�سر  ال�سني.  جنوب  غوانغدونغ 
 - اخلارجية  للتجارة  ال�سيني  املركز  يف  اأقيم  الثثذي 
ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  الكيت  حممد  جمعة  �سعادة 
الوفد  رئي�س  القت�ساد  بثثثوزارة  اخلارجية  التجارة 
باأعمال  القائم  ال�سام�سي  ثامر  عبداحلكيم  و�سعادة 
حمدان  نا�سر  وحمثثمثثد  بثثجثثوانثثزو  الثثدولثثة  قن�سلية 
وزارة  الثثتثثجثثاري يف  الثثرتويثثج  اإدارة  مثثديثثر  الثثزعثثابثثي 
القت�ساد وحممد اليو�سفي مدير الرنامج الوطني 
للم�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ورغد ترمي 
ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة " رواد " لدعم امل�ساريع 
اإىل جانب عدد من كبار م�سوؤويل احلكومة ال�سينية 

ووفود الدول امل�ساركة.
مع  احلفل  هام�س  على  الكيت  جمعة  �سعادة  وبحث 
ال�سني  حكومة  يف  وزيثثثر  نثثائثثب  �سوين  وانثثثغ  �ثثسثثعثثادة 
مثثعثثر�ثثس كانتون  عثثثام  الثث�ثثسثثعثثبثثيثثة ويل جثثيثثنثثغ مثثديثثر 
ال�سينية  امل�سوؤولني يف احلكومة  2017 وعدد من 
اإىل  تعزيزها  و�سبل  البلدين  الثنائية بني  العالقات 

والتجارية  ال�ستثمارية  الفر�س  ا�ستعرا�س  جانب 
الإمارات  دولثثة  تر بط  التي  املميزة  العالقات  يف ظل 

وجمهور ية ال�سني.
يف  تفقدية  بجولة  الفتتاح  حفل  عقب  الوفد  وقثثام 
اأجنحة املعر�س الذي يعتر من اأهم واأكر املعار�س 
العاملية املتخ�س�سة يف ال�سناعات ال�سينية يف خمتلف 
دول  خمتلف  مثثن  عار�سني  اإىل  بالإ�سافة  املثثجثثالت 
العامل بتنظيم من وزارة التجارة جلمهورية ال�سني 

ال�سعبية واحلكومة ال�سعبية ملقاطعة غو انغدونغ .
اأكتوبر   19 حتى  ي�ستمر  الثثذي   - املعر�س  وينق�سم 
اجلاري اإىل 3 مراحل حيث ي�سم يف مرحلته الأوىل 
والإ�ساءة  والإلثثكثثرتونثثيثثة  التكنولوجية  ال�سناعات 
ومواد  الثثكثثهثثربثثائثثيثثة  والآلت  املثثركثثبثثات  غثثيثثار  وقثثطثثع 
الثانية  املثثرحثثلثثة  الثثكثثيثثمثثاويثثة ويف  واملثثنثثتثثجثثات  الثثبثثنثثاء 
واملرحلة  املنزلية  واملنتجات  ال�ستهالكية  املنتجات 

الثالثة املواد الغذائية واملن�سوجات والأقم�سة.
الث122 من  بثثثالثثثدورة  الإمثثثثثثثارات  مثث�ثثسثثاركثثة  وتثثثاأتثثثي 
اكثثثثر من  يثث�ثثسثثم  بثثثوفثثثد   2017 كثثثانثثثتثثثون  مثثعثثر�ثثس 
امل�ساريع  واأ�سحاب  الأعمال  رواد  من  م�ساركا   53
القت�ساد  وزارة  مثثن  بتنظيم  واملتو�سطة  ال�سغرية 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�ساآت  امل�ساريع  وجمل�س 
اأ�سحاب  قطاع  لدعم  القت�ساد  وزارة  جهود  اإطثثثار 
لالنفتاح  الثثدولثثة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سار يع 
التجارب  على  والطثثثثالع  اخلثثارجثثيثثة  الأ�ثثثسثثثواق  على 

الفر�سة  وا�ثثسثثتثثغثثالل  املثثجثثالت  خمتلف  يف  الثثثرائثثثدة 
اليو�سفي  واأكثثثثد حمثثمثثد  والثثتثثجثثاريثثة.  ال�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة 
اأن م�ساركة وفد دولثثة الإمثثارات لهذا العام يعد من 
الدويل  ال�سيني  للمعر�س  امل�ساركات  واأكثثر  اأف�سل 
بالتعاون  يثثاأتثثي  حثثيثثث  والثث�ثثسثثادرات  الثثثثثواردات  ل�سلع 
الوطني  والرنامج  القت�ساد  وزارة  بني  والتن�سيق 
كمظلة  يعمل  الذي  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 
لرواد  والثثراعثثيثثة  الداعمة  اجلثثهثثات  ملختلف  احتثثاديثثة 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  واأ�سحاب  الأعمال 
الدولة يف خمتلف القطاعات التجارية والتي ت�سكل 
جزءا هاما من اقت�ساد الدولة. وقال اإنه وبتوجيهات 
مثثثن مثثثعثثثايل �ثثسثثلثثطثثان بثثثن �ثثسثثعثثيثثد املثثثنثثث�ثثثسثثثوري وزيثثثر 
القت�ساد رئي�س جمل�س امل�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية 
الت�سهيالت  كثثافثثة  تثثوفثثري  على  نحر�س  واملتو�سطة 
معر�س  يف  للم�سار كة  الوطنية  امل�ساريع  لأ�سحاب 
التجارب  عثثلثثى  لثثثالطثثثالع  وذلثثثثك   2017 كثثانثثتثثون 
وا�ستثمارية مع  عثثالقثثات جتثثاريثثة  وبثثنثثاء  اخلثثارجثثيثثة 
اأ�ثثثسثثثواق جثثديثثدة مل�ساريعهم  اأجثثنثثبثثيثثة وفثثتثثح  �ثثسثثركثثات 
الثثوطثثنثثيثثة فثث�ثثسثثال عثثن الثثعثثمثثل عثثلثثى زيثثثثادة الرتابط 
والثث�ثثسثثراكثثة القثثتثث�ثثسثثاديثثة بثثني اأ�ثثسثثحثثاب املثث�ثثسثثاريثثع مع 
جلوانزو  الزيارة  هذه  تعتر  حيث  البع�س  بع�سهم 
فثثر�ثثس لثثتثثعثثزيثثز الثثثرتابثثثط وتثثثبثثثادل الأفثثثكثثثار. واأ�سار 
تطبيق  على  يعمل  فريقا  هثثنثثاك  اأن  اإىل  اليو�سفي 
بالإ�سافة اىل  والثثذي ي�سم  املعتمدة  الزيارة  جثثدول 

" زيثثارات ميدانية   2017 " كانتون  زيثثارة معر�س 
لتقدمي  املتخ�س�سة  ال�سينية  الأ�ثثثسثثثواق  مثثن  لثثعثثدد 
ال�ستفادة الق�سوى لرواد الأعمال امل�ساركني الهدف 
منها التعرف على اأكر عدد من ال�سر كات واملنتجات 
والفر�س  اخلثثيثثارات  مثثن  العديد  وتثثقثثدمي  ال�سينية 
ال�ستثمارية لأ�سحاب امل�سار يع ال�سغرية واملتو�سطة. 
من جانبها اأ�سادت رغد ترمي بتنظيم وزارة القت�ساد 
ال�سغرية  واملن�ساآت  للم�ساريع  الوطني  والثثرنثثامثثج 
 "2017 "كانتون  ملعر�س  الدولة  لوفد  واملتو�سطة 
البداعي  التفكري  تعزيز  يف  الثثزيثثارة  اأهمية  مثثوؤكثثدة 
التي  املنتجات  اأحثثدث  على  والتعرف  الأعمال  لثثرواد 
اأعمالهم التجارية حيث يعتر املعر�س  تتنا�سب مع 
فر�سة �سانحة اأمام رواد الأعمال واأ�سحاب امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة لتو�سع وال�ستفادة من الفر�س 
ن�سعى  وقثثالثثت  املثثثجثثثالت.  خمتلف  يف  ال�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة 
ال�سغرية  الوطنية  امل�ساريع  تدعم  وطنية  كموؤ�س�سة 
واملتو�سطة اىل امل�ساركة يف خمتلف املعار�س اخلارجية 
والداخلية بالتن�سيق مع الوزارة والرنامج الوطني 
باأهمية  منا  اإميانا  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 
تعزيز دور ال�سباب يف امل�ساهمة الإيجابية بالقت�ساد 
الثثوطثثنثثي وا�ثثسثثتثثغثثالل الثثفثثر�ثثس والثثتثث�ثثسثثهثثيثثالت التي 
ت�سخرها الدولة حيث تقوم وزارة القت�ساد بدور هام 
يف هذا ال�ساأن من اأهمها تنظيم الزيارات اخلارجية 

للتعرف على الأ�سواق اخلارجية.

•• اأبوظبي-الفجر:  

الهالل  �سندوق  رويثثرتز  توم�سون  موؤ�س�سة  اختارت 
�سندوق  جثثائثثزة  عثثلثثى  للح�سول  الثثعثثاملثثيثثة  لل�سكوك 
اأعوام" يف  لير لعام 2017 "كاأف�سل �سندوق ل3 
العاملية، وذلك خالل احلفل الذي  الفئة الإ�سالمية 
اأقيم ال�سهر املا�سي يف املقر الرئي�سي مل�سرف الهالل 
30 عاماً،  اأكثثثر مثثن  اأبثثوظثثبثثي. فعلى مثثدى  بثثاإمثثارة 
رويرتز  توم�سون  ليرمن  �ثثسثثنثثدوق  جثثوائثثز  كثثرمثثت 
اإدارة  و�سركات  ال�ستثمارية  ال�سناديق  من  العديد 
الأ�سول التي تتفوق يف تقدمي برامج ا�ستثمارية لها 
عوائد قوية حم�سوبة املخاطر وذات اأداٍء عاٍل يف اأكر 

من 20 بلدا يف جميع اأنحاء العامل. 
لثثلثث�ثثسثثكثثوك العاملية،  الثثهثثالل  اكثثتثث�ثثسثثب �ثثسثثنثثدوق  وقثثثد 
على  واحلثثائثثز  الثثعثثامل  م�ستوى  على  حاليا  املثثعثثروف 
4.13 % حتى الآن يف هثثذا العام  اأكثثر مثثن  جثثوائثثز، 
و%21 منذ تاأ�سي�سه عام 2012، ليحقق بذلك اأعلى 
اخلدمات  فئة  يف  اأقثثرانثثه  �سد  التميز  مثثن  م�ستوى 
امل�سرفية الإ�سالمية العاملية ويعك�س التزام م�سرف 
مع  ا�ستثنائية  م�سرفية  خثثدمثثات  بثثتثثقثثدمي  الثثهثثالل 

احلفاظ على هويته الإ�سالمية.
ويف تثثعثثلثثيثثقثثه عثثلثثى اإجنثثثثثثازات مثث�ثثسثثرف الثثثهثثثالل، قال 
اإنه  كويلو:  األيك�س  للم�سرف،  التنفيذي  الرئي�س 
نح�سل  اأن  حقيقي  اإجنثثثاز  على  ودلثثيثثل  كبري  �ثثسثثرف 
على جائزة �سندوق ليرتوم�سون رويرتز نيابة عن 
الإ�سالمية  امل�سرفية  للخدمات  وكنموذج  موظفينا، 
اجلهد  من  املزيد  لبذل  م�سجع  تكرمي  وهثثو  العاملية 

والعمل.  
اأن  نوؤمن  الهالل،  م�سرف  يف  نحن  كويلو:  واأ�ثثسثثاف 
نتمكن  ومل  الثثثداخثثثل،  مثثن  يثثاأتثثي  احلقيقي  التغيري 
من  والثثتثثفثثاين  ال�ساق  العمل  دون  بثثذلثثك  القيام  مثثن 
اإدارة الأ�سول وتوفري الدعم  قبل موظفينا يف ق�سم 
الإيثثثجثثثابثثثي مثثثن فثثريثثقثثنثثا الثثثثذي مثثهثثد الثثطثثريثثق نحو 

التميز.
اأو�سع  اآفاقاً  تفتح جائزة �سندوق ليراملرموقة  بهذا 
مزودي  اأف�سل  اأحثثد  كونه  الهالل  م�سرف  لعرو�س 
ت�سع  كما  الثثعثثامل،  يف  الإ�ثثسثثالمثثي  التمويل  خثثدمثثات 
اأنحاء  اأ�سواقاً جديدة يف جميع  لدخوله  قوياً  اأ�سا�ساً 
ل�سنوات  الثثعثثمثثالء  مثثن  الآلف  ثقة  مكت�سباً  الثثعثثامل 

قادمة.

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدع�ى  02/07162/2017 جتاري ل�صنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : فريدون حاجي خرم - ايراين اجلن�سية 

جمهول حمل القامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 1٠/2٠17/1٠ 
لثث�ثثسثثالثثح / ورثثثثثة / عثثبثثدالثثرحثثمثثن عبدالرحيم  املثثثذكثثثورة اعثثثثاله   الثثثدعثثثوى  يف 

عبدالرحمن 
بالزامكم مبا يلي :  حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري ، 

بالزام املدعي عليه الأول ب : 
1- �سداد مبلغ وقثثدره 528.889 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 2٠17/1/1 

ولغاية �سدور احلكم بتاريخ 1٠/2٠17/1٠ 
2- ت�سليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

3- �سداد ر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدع�ى 2017/545 تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- �سركة افوان للتجارة العامة - ذات م�سوؤولية حمدودة 2-�سنجاي 
دا�س  نثثارايثثن   -4 نثثارايثثنثثدا�ثثس  ارجثثنثثدا�ثثس  علم�سندانى   -3 عامل�سنداين  ناريندا�س  كثثومثثار 
عامل�سنداين 5- فخر الدين حميدى جمهويل حمل القامة مبا اأن التظلم /بنك امل�سرق 
- �س م ع -  وميثله / من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين - قد اقام عليك التظلم 
رقم  التحفظي  احلجز  يف  ال�سادر  الثثقثثرار  مثثن  جتثثاري  تظلم  ومو�سوعه  اعثثاله  املثثذكثثور 
2٠17/4٦٠ حجز حتفظي جتاري.   وحددت لها جل�سه يوم الأحد   املوافق 22/2٠17/1٠   
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.B.6 ال�ساعة 8.3٠ �سباحا بالقاعة رقم
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مثثذكثثرات  مثثن  لثثديثثك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/2633   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة 3٦٠ ارك للمعار�س - موؤ�س�سة فردية 2-جنجاد 
هران برمي كومار ، ب�سفته مالك �سركة 3٦٠ ارك للمعار�س - موؤ�س�سة فردية 
- جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف اأبوظبي ال�سالمي - 
فرع دبي وميثله / من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين -  قد اأقام عليك 
املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع  الدعوى 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهثثم   )22٠941.74( وقثثدره  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/2845   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- زهرة ال�سرق للمواد الغذائية - ذ م م  2- هارجيت �سينغ 
�سا�سار اندار�سينغ  3- بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله 
/من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم   )11253٦54.79( وقثثدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعثثاله  املذكورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خثثالل  املذكور  بالقرار  اللثثتثثزام  عثثدم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/2634   تنفيذ جتاري  
اىل املثثنثثفثثذ �ثثثسثثثده/1- �ثثسثثركثثة كثثرو�ثثس ايثث�ثثسثثت للمالحة والثث�ثثسثثحثثن - ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
- فرع دبي وميثله / من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين -  قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )1٦4٠95.2( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2017/1928 جتاري جزئي                                              
املدعي/  اأن  مبا  القثثامثثة  حمل  جمهول  ال�سيارات   لتاأجري  اي  عليه/1-  املدعي  اىل 
�سناء لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن 
الكتبي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2٠17/8/3  يف الدعوى 
بان  عليها  املدعي  بالزام  م  م  ذ  �س   - ال�سيارات  لتاأجري  ل�سالح/�سناء  اعثثاله  املذكورة 
الف و�ستمائة درهما( والفائدة  توؤدي للمدعية مبلغ 43.٦٠٠ درهم )ثالثة واربعون 
التاأخريية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2٠17/5/31 وحتى ال�سداد 
اتعاب  مقابل  درهثثم  خم�سمائة  ومبلغ  وم�سروفاتها  الدعوى  بر�سوم  والزمتها  التام 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 يف  الدع�ى  رقم 2017/4011 جتاري كلي ال�صارقة 

املدعي / البنك التجاري الدويل - �س م ع 
املدعي عليه / خمي�س �سعيد �سيف بن هدمية ال�سويدي 

ال�سيد/ خمي�س �سعيد �سيف بن هدمية ال�سويدي 
بال�سارة اىل اإنتدابي كخبري م�سرفيا من قبل حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية يف الدعوى 
رقم 2٠17/4٠11 جتاري كلي واملقامة �سدكم من البنك التجاري الدويل - �س م ع ، اأود دعوتكم 
العا�سرة  ال�ساعة  املوافق 2٠17/1٠/22 يف متام  اإنعقاده يوم الأحد  املقرر  حل�سور اجتماع اخلرة 
�سباحا مبقر مكتبي الكائن ب�سركة جريفني لالإ�ست�سارات - منطقة ال�سفا 1 - �سارع 22 اأ املواجه 
ل�سارع ال�سيخ  زايد - بناية مطلوب - مكتب رقم 132 الطابق الأول مدخل Bاأمامي او مدخل 11 - 

خلفي - دبي - وعليه اإح�سار كل ما لديكم من اأوراق و م�ستندات متعلقة بالدعوى اأعاله    
اخلبري امل�صريف   
اإلهامي عديل عبداللطيف �صيد اأحمد  

حتديد م�عد اإجتماع اخلربة 

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
يف الدع�ى  رقم 2017/1857  جتاري جزئي

املدعى : اميك�س )ال�سرق الأو�سط( �س م ب )م( فرع دبي 
املدعي عليه :  طاهر حممد حممد جعفر 

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف  الدعوى 
املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�س  
املوافق 2٠17/1٠/19  يف متام ال�ساعة  الثالثة والن�سف ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�س �سنرت - مقابل 
ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
9٠2 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�سار جميع الوراق 

وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�صريف  
       عمار حممد الن�صر  

حتديد م�عد 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 
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     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/1872  مدين جزئي
القامة  مثثوىل جمهول حمثثل  كونهي  الثثديثثن علي  �سهاب   -1  / عليه  املثثدعثثي  اىل 
مبثثا ان املثثدعثثي/جثثرنثثا�ثثس لثثتثثاجثثري الثث�ثثسثثيثثارات وميثثثثثلثثهثثا/احثثمثثد نثثبثثى داد مبوجب 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي  وكالة م�سدقة قد 
للمدعية مبلغ وقدره )49٦٠( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة  املدعي عليه  التام والزام  ال�سداد  وحتى 
 Ch 1.B.10 بالقاعة  �س   ٠8.3٠ ال�ساعة    2٠17/1٠/23 املوافق  الثنني  يوم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
الأقثثل  ويف حالة  اأيثثام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2998  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- راجا�سيكاران رافينات جوفاردهان  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتثثعثثاب  وامل�ساريف  والثثر�ثثسثثوم  درهثثثم(   25.589.33( وقثثثدره  مببلغ 
وحتى    2٠11/12/2٠ يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %2.49 القانونية   
ال�سداد الثثتثثام.  وحثثددت لها جل�سة يثثوم الربثثعثثاء  املثثوافثثق  2٠17/11/1  ال�ساعة 8.3٠ 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيثثام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2775  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- في�سل حممد �سليم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %2 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم(  وقثثدره )٠٦1.32.32 
�سهريا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
فاأنت  لثثذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ثثس   8.3٠ ال�ساعة    2٠17/1٠/25 املثثوافثثق  
لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2523  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ساجد علي وهاب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  املثثدعثثي  بثثالثثزام  املطالبة  الثثدعثثوى ومو�سوعها  عليك  اأقثثثام  قثثد  ال�سام�سي   
مببلغ وقدره )22.58٠.9٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
جل�سة  لها  وحثثددت  الثثتثثام.   ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %2.49
 Ch1.C.13 يوم اخلمي�س  املوافق  2٠17/1٠/2٦  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
الأقثثل ويف حالة  اأيثثام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2764  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد �سفيق بن حممد عثمان نواب  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والثثر�ثثسثثوم  درهثثثم(   23.3٦7.٦4( وقثثثدره  مببلغ  عليه  املثثدعثثي 
التام.   ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  �سهريا % من   %2.49 والفائدة   املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2٠17/1٠/25  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2017/146  ا�صتئناف تظلم جتاري    
حمل  جمهول  مثثريكثثادو   بيجاى  دول�سى  1-مثثاريثثا  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
 / ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  /بنك  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
احلكم  ا�ستاأنف  قثثد  ال�سام�سي   العمران  عثثمثثران  عثثبثثداهلل  حمد  عثثبثثداهلل 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2٠17/197 تظلم جتثثاري    وحثثددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.3٠ م�ساءا   املوافق 2٠17/11/15   يوم الربعاء  
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدع�ى 2017/27  ا�صتئناف تنفيذ عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-احمد احمد فرج  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /كيلي للمقاولت - �س ذ م م   قد ا�ستاأنف   احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2٠17/7٠ عمايل وحددت لها جل�سه يوم 
الربعاء   املوافق 2٠17/11/15 ال�ساعة 17.3٠ م�ساءا  بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2017/1376   تنفيذ مدين  
البلو�سي    حممد  عثثبثثداهلل  ابثثراهثثيثثم  علي  حممد  �ثثسثثده/1-  املنفذ  اىل 
جمثثهثثول حمثثل القثثثامثثثة مبثثا ان طثثالثثب الثثتثثنثثفثثيثثذ/ وفثثثثاء را�ثثسثثد عبيد 
را�سد املطرو�سي وميثله / ح�سن علي مطر الريامي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهثثم   )282115(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجثثراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/3191  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- خالد حممد عبداهلل خالد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
املطالبة  ومو�سوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد  ال�سام�سي  الثثعثثمثثران  عثثمثثران 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم(   37٠.987.99( وقثثدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة 8.3٠  املوافق  2٠17/11/2   يوم اخلمي�س   لها جل�سة  وحثثددت  التام.  
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مثثذكثثرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/4144  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موكتي للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ميالين جيناي مونتورتو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقثثدرهثثا)27.٠٠٠ درهثثم( وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2٠17/11/7 ال�ساعة 
٠8.3٠ �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/249  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-ريفا بارك بروجكت�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /كارلو مالكومل �سولتا توما�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)1.189.88٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )5٠٠٠( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174134943ae وحددت لها جل�سة 
 ch2.E.22:بالقاعة �س   ٠9.3٠ ال�ساعة  املثثثوافثثثق:17/2٠17/1٠  الثالثاء  يثثوم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
الأقثثل، ويف حالة  اأيثثام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/9271  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كيه ات�س ايه لل�سحن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/امين عبد العزيز حممود املرادنى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2٠٠٠( عودة مببلغ  وتذكرة  درهثثم(   9٠٠٠٠( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحثثددت    MB176728845AE:ال�سكوى رقثثم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2 جل�سة يوم الثنني املوافق 2٠17/1٠/3٠ ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/3411  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممود المري الدردير للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
اأقثثام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /عثثادل حممود علي احمد قد 
عودة  وتذكرة  درهثثم(   28281( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb170862430ae:مببلغ )2٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2٠17/11/13 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/6864  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفريد لنقل الركاب بال�سيارات الفخمه �س.ذ.م.م جمهول 
اأقثثام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد كليم حممد خليل قد 
عودة  وتذكرة  درهثثم(   98٠٠٠( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb175387918ae:مببلغ )18٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2٠17/1٠/24 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8977  عمايل جزئي
�ثثثثس.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ار�ثثسثثاد لالعمال  1-وقثثا�ثثس   / عليه  املثثدعثثي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد ار�سد احمد خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )138٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173680054AE  وحددت 
بالقاعة  م�ساءا   15.٠٠ ال�ساعة   2٠17/1٠/25 املثثوافثثق  الربثثعثثاء  يثثوم  جل�سة  لها 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/4770  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-برولوجيك�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  /قا�سي هارون قا�سي نور ال�سالم قد 
 8٠٠( وقثثدره  مببلغ  عثثودة  وتذكرة  درهثثم(   2٠٦٠2( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  AE172740641MB:رقم ال�سكوى  يف  واملثث�ثثسثثاريثثف  وبثثالثثر�ثثسثثوم  درهثثثم( 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2٠17/1٠/31 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/4837  عمايل  جزئي 
ان  مبا  القثثامثثة  حمل  جمهول  �ثثثس.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  جاكري  حممد  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/كمال ح�سن �سراج احلق مبا ان املدعي/ كمال ح�سن �سراج احلق  قد اقام الدعوى املذكورة 
التايل:حكمت  التمهيدي  بثثتثثاريثثخ:2٠17/9/27  احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه 
املدعي  ليثبت  الدعوىللتحقيق  باحالة  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
بكافة طرق الثبات تاريخ التحاقه بالعمل لدى املدعي عليها ومقدار اجره ال�سهري ومفرداته 
و�سرحت للمدعي عليها نفي ذلك وبذات الطرق وحددت للتحقيق جل�سة:2٠17/1٠/15 ال�ساعة 
التا�سعة والن�سف �سباحا مبكتب القا�سي على ان ينتهي خالل ا�سبوعني من تاريخ بدئه وعلى 
و�سرحت  امل�سروفات  يف  الف�سل  وابثثقثثت  املثثحثثددة  للجل�سة  �سهودهم  واحثث�ثثسثثار  اعثثالن  اخل�سوم 
باعالن املدعي عليها مبنطوق هذا احلكم بالن�سر وبتاريخ:2٠17/1٠/15 قررت املحكمة التاأجيل 

جلل�سة:2٠17/1٠/22 لعالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي بالن�سر. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/987  ا�صتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- كيفني مرديث في�سر جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / منذر اق بيق وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد 
جزئي  مثثدين   2٠17/89 رقثثم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  الثثقثثرار/  ا�ستاأنف 

بتاريخ:18/٦/2٠17  
 1٠.٠٠ ال�ساعة   2٠17/11/15 املثثوافثثق  الربثثعثثاء  يثثوم  جل�سه  لها  وحثثثددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقثثم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/29  ا�صتئناف مدين    

دقثثه جمثثهثثول حمل  ابثثو  �سلمان  امثثثريه حممد   -1 �ثثسثثده/  امل�ستاأنف  اىل 
التكافلي وميثله:علي  للتاأمني  �سركة ميثاق   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 

2٠1٦/1413 مدين جزئي بتاريخ:2٠17/1/8  
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2٠17/1٠/22 ال�ساعة 1٠.٠٠ �سباحا  
ميثلكم  مثثن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقثثم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

    يف الدع�ى رقم 2002/865  تنفيذ الحكام 

املثثنثثفثثذ �ثثثسثثثده/1- عثثبثثدالثثرحثثمثثن خليل عثثبثثداهلل حمثثمثثد اهلي    اىل 
القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طثثالثثب  ان  القثثامثثة مبثثا  جمثثهثثول حمثثل 
الثثوطثثنثثي املثثحثثدود  مبثثوجثثب الثثقثثرار الثث�ثثسثثادر مثثثثثثثن:2٠17/1٠/4 يف 
ا�سماوؤهم  املبني  بالبيع  ال�سركاء  بثثاعثثالن  اعثثاله  املثثذكثثور  التنفيذ 
مبثثلثثكثثيثثة قثثطثثعثثة الر�ثثثثثس وال فثثثان املثثحثثكثثمثثة �ثثسثثتثثتثثخثثذ الجثثثثثثراءات 

القانونية بحقكم . 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3862  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- تب�سم للخدمات الفنية �س ذ م م   جمهول حمل 
اأقام   القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد يا�سني حممد رفيق  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خثثزيثثنثثة  او  التنفيذ  طثثالثثب  اىل  درهثثثم   )1٠٠2٠( وقثثثثدره  بثثه 
بال�سافة اىل مبلغ )887( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3034  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- احلبتور �سبيكون �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأقام   بادما كومار  قد  التنفيذ/بالكوزييل نيالكانتان  مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خثثزيثثنثثة  او  التنفيذ  طثثالثثب  اىل  درهثثثم   )٦43٠9( وقثثثثدره  بثثه 
بال�سافة اىل مبلغ )47٠3( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/4008  تنفيذ عمايل 

م   جمهول  م  ذ  �ثثس  كاترينغ  توا�سي غورميت  �ثثسثثده/1-  املنفذ  اىل 
قد  علي   ا�سرايل  احمد  التنفيذ/اقبال  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )18218( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )14٦5( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

    يف الدع�ى رقم 2017/3765  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  الغذائية �س  املثثواد  �ثثسثثده/1- وادي احلثثالل لتجارة  املنفذ  اىل 
�ساهد  �ساهد  التنفيذ/�سعيب  طالب  ان  مبا  القثثامثثة  حمل  جمهول 
اأقثثام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  لطيف  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4777( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.   خلزينة  ر�ثثسثثوم  درهثثم   )٦42( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3721  تنفيذ عمايل 

اىل املثثنثثفثثذ �ثثثسثثثده/1- مثثرتكثث�ثثس لثثلثثمثثقثثاولت انثث�ثثسثثاء الثثطثثرق �ثثس ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عابد علي حممد ب�سري  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )92٠8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )8٦1( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
    يف الدع�ى رقم 2017/3980  تنفيذ عمايل 

م م   جمهول حمل  ذ  البناء �س  املنفذ �ثثسثثده/1- توكل ملقاولت  اىل 
اأقثثثثام  عليك  قثثد  كثثومثثار   التنفيذ/�سانتو�س  ان طثثالثثب  القثثامثثة مبثثا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والثثزامثثك  اعثثاله  املثثذكثثورة  التنفيذية  الثثدعثثوى 
وقدره )٦2٦7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهثثم   )719( مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
يف الدع�ى رقم 2017/593  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- ام ئي للتطوير �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ليزا 
ان مورغان وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2٠17/1٠9 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2٠17/9/1٦   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  درهثثم   )59٠4٦٠.48( وقثثدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

2- الت�سديق على حكم التحكيم ال�سادر يف الدعوى التحكيمية رقم:42٠ ل�سنة 2٠11 مركز دبي 
للتحكيم الدويل .

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/361  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- ال�سروق الدائم للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 

القامة مبا ان املدعي/الهلي لتجارة مواد البناء
وميثله:حممد �سلمان ح�سن ال�سابري

البتدائية  دبثثثثي  حمثثكثثمثثة  قثثثثثررت  فثثقثثد  اأداء  اأمثثثثثر  ا�ثثسثثتثث�ثثسثثدار  طثثلثثب   
درهم   )121315( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  اإلثثثزام  بثثتثثاريثثخ:2٠17/8/28 
للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/244  ا�صكالت جتارية
اىل امل�ست�سكل �سده:ايه ار جيه لتكنولوجيا املياه ذ.م.م

2- توليبا لتجميل ال�ساحات �س.ذ.م.م - جمهويل حمل القامة
ورثة  من  ب�سفته   - ابراهيم  جمعه  رم�سان  احمد  امل�ست�سكل:حممد  ان  مبا 
املتويف/احمد رم�سان جمعة ابراهيم وميثله:ابراهيم حممد ابراهيم عبداهلل 
املثثثوافثثثق:18/2٠17/1٠  الربثثعثثاء  يثثوم  قثثد حتثثددت جل�سة  بانه  نعلنكم   - البناء 
والتي  اعثثثاله  ال�ثثسثثكثثال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة �ثثس  الثث�ثثسثثاعثثة:٠8:3٠ 
يف  قثثرار  �سي�سدر  احل�سور  عثثن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�سورها  عليكم  يتوجب 

غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/1682  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة اوريزون انرتنا�سيونال هوليداى �س.ذ.م.م  
�سرعان  بن  �سلطان  بن  احمد   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القثثامثثة  حمل  جمهول 
قد  النعيمي  هوي�سل  عثثلثثي  عثثبثثداهلل  وميثثثثثلثثه:را�ثثسثثد  الثثظثثفثثريي  القا�سمي 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2٠17/1221 جتاري جزئي 
بثثتثثاريثثخ:2٠17/9/5  وحثثددت لها جل�سه يوم الحثثد  املوافق 22/2٠17/1٠ 
ال�ساعة 1٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/773  ا�صتئناف جتاري    

عليم�ساندانى   -2 �ثثثس.م.م  العامه  للتجاره  افثثوان  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 

الثالثة   عليه  للمدعي  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  ناريندا�س  ارجثثونثثد�ثثس 

�ثثثس.ذ.م.م  التجارية  ايثثدمثثرك  �سركة   / امل�ستاأنف  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل  جمثثهثثويل 

وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2٠17/82 جتاري جزئي بتاريخ:2٠17/4/18  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 

يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا    1٠.٠٠ ال�ساعة   2٠17/1٠/25

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدع�ى 2017/294  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-برايت اويل للتجارة �س.ذ.م.م 2- اجنليبارامبيل كوريا كو�سى 
بهيليب - عن نف�سه وب�سفته املدير املخول بالتوقيع ل�سركة برايت اويل وكفيل و�سامن 
للت�سهيالت امل�سرفية جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / بنك ابوظبي الوطني 
اعاله  املثثذكثثور  التظلم  عليكم  اأقثثثام  قثثد  احلو�سني  ظبيك  �ساملني  زايثثد  وميثثثثثلثثه:نثثوال 
ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 217/2٠17 والر�سوم 
   2٠17/1٠/29 املثثوافثثق  الحثثد  يثثوم  لها جل�سة  وحثثثددت  املثثحثثامثثاة.  واتثثعثثاب  وامل�ساريف 
ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر
                يف  الدع�ى 2017/83  نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املتنازع �سده / 1-تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد 2- �سركة تطوير جممع دبي 
لال�ستثمار ذ.م.م 3- 3 دي فين�سر �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع 
/ بي جي بيه انك )فرع دبي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
املحاماة. واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  الثثزام  مع  متخ�س�س  خبري 

وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2٠17/1٠/25   ال�ساعة 8.3٠ �س مبكتب 
امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

الت�ص�يات  ال�دية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/7825  عمايل جزئي
اىل املثثثدعثثثي عثثلثثيثثه / 1-مثثثركثثثز هثثثاي كثثال�ثثس لثثالعثثمثثال جمثثهثثول حمثثثل القامة 
اأقثثثثام عليك الثثدعثثوى ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا املطالبة  مبثثا ان املثثدعثثي /�ثثسثثهثثام مثثبثثارك قثثد 
مبثث�ثثسثثتثثحثثقثثات عثثمثثالثثيثثة وقثثثثثثدرهثثثثثثا)7٦24٠ درهثثثثثثم( والثثثر�ثثثسثثثوم واملثثث�ثثثسثثثاريثثثف رقم 
اخلمي�س  يثثثثثوم  جثثلثث�ثثسثثة  لثثثهثثثا  وحثثثثثثثددت   mb175509727ae:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   ٠8.3٠ ال�ساعة  املثثثوافثثثق:2٠17/11/2 
بثثاحلثث�ثثسثثور اأو مثثن ميثلك قثثانثثونثثيثثا وعثثلثثيثثك بثثتثثقثثدمي مثثا لثثديثثك مثثن مثثذكثثرات او 
اأيام على الأقثثل، ويف حالة تخلفك فاأن  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/7713  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بل�سم للخدمات ال�سحية دي دبليو �سي �ثثس.ذ.م.م جمهول 
حمثثل القثثامثثة مبثثا ان املثثدعثثي /ديثثنثثا عثثادل فثثرح اخثثنثثوخ  قثثد اأقثثثام عليك الدعوى 
والر�سوم  درهثثثثم(  وقثثثثدرهثثثثا)2٦3٠4  عمالية  مب�ستحقات  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا 
املثثوافثثق:2٠17/11/2 ال�ساعة ٠8.3٠  وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
�س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/6559  عمايل جزئي

ان  مبا  القثثامثثة  حمل  جمهول  ت�ساينة  لنثثد  ماين  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  احمد  را�سد  را�سد  /امتياز  املدعي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )8٦433.1 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠ درهم( 
لها  وحثثددت    MB174946307AE:ال�سكوى رقثثم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.5 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2٠17/1٠/25 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/6311  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هو دي كري ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد عا�سف ملك حممد خالد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  عثثثودة  وتثثثذكثثثرة  درهثثثثم(   332٦3( وقثثثدرهثثثا  عثثمثثالثثيثثة  مب�ستحقات  املثثطثثالثثبثثة 
  MB174922661AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم(   2٠٠٠(
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2٠17/11/2 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/9297  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دومثثاك للمقاولت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
ار�سد حممود خان نور حممد خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2٠٠٠( مببلغ  عثثودة  وتذكرة  درهثثم(   9343( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحثثددت    MB177142768AE:ال�سكوى رقثثم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2٠17/1٠/18 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/4680  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-درمي كون�سيبت ل�سيانة املباين وخدمات التنظيف �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي حممد عبدون قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )294٦8 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠ 
  MB167774754AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
بالقاعة  ٠8.3٠ �س  ال�ساعة   2٠17/11/٦ املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  وحثثددت 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/9408  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سوبر �ستار خلدمات حرا�سة البنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد خالد �سوكت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )2974٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb177362981ae  وحددت لها 
 ch1.A.5 بالقاعة  �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   2٠17/11/5 املوافق  الحثثد  يوم  جل�سة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/8165  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عمران عبا�س للنقل بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد رفى نادر خان قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهثثم(   28421( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb16721223ae:مببلغ )1٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2٠17/1٠/25 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2017/2794 تنفيذ جتاري  
اىل املثثنثثفثثذ �ثثثسثثثده/1-  �ثثسثثادي عثثدنثثان فثثايثثز احلثثثثداد جمثثهثثول حمل 
وميثله:منى  الوطني  الحتثثاد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  ال�سباغ قد  احمد عبدالعزيز يو�سف 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٦982٠9( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجثثراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2017/2916 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  بار�سا لتجارة الهواتف املتحركة ذ.م.م جمهول 
الهواتف  لتجارة  كثثول  التنفيذ/فرى  طالب  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل 
اعاله  املثثذكثثورة  التنفيذية  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثام  قد  ذ.م.م  املتحركة 
طالب  اىل  درهثثم   )135٠5( وقثثثدره  بثثه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والثثزامثثك 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
 15 خثثالل  املذكور  بالقرار  اللثثتثثزام  عثثدم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2017/2694 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  عي�سى حممد عبداهلل حممد الدح جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تور�س لتاجري ال�سيارات �س.ذ.م.م قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعثثاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقثثام 
املنفذ به وقدره )188٠7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/1622  ا�صتئناف جتاري    

�ثثس.ذ.م.م 2- �سركة النوبي  امل�ستاأنف �سده/ 1- وين�س�سرت لل�سقق الفندقية  اىل 
لل�سفريات وال�سياحة �س.ذ.م.م )�سامن �سركة( 3- عي�سى النوبي �سامل )�سامن(  
امل�ستاأنف / م�سرف المثثارات ال�سالمي �س.م.ع  ان  جمهويل حمل القامة مبا 
احلكم  الثثقثثرار/  ا�ستاأنف  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر 
ال�سادر بالدعوى رقم 2٠17/1121 جتاري كلي بتاريخ:2٠17/8/23  وحددت لها 
رقم  بالقاعة  �سباحا    1٠.٠٠ ال�ساعة   2٠17/1٠/3٠ املوافق  الثنني   يوم  جل�سه 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/2419  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الفهيم لل�سناعات ال�سمنتية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/مركز املختر املتطور ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )25737.5٠( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2٠17/1٠/2٦  ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.3٠ �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/2914  جتاري جزئي
)�سريك  �سيخ  د�ستكري  غثثالم   -2 �ثثثثس.ذ.م.م  نثثيثثون  كري�ستال   -1  / عليه  املثثدعثثي  اىل 
ال�سالمي  ابوظبي  املدعي/م�سرف  ان  مبا  القثثامثثة  حمل  جمهول  �سامن(  وكفيل 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا اىل امل�سرف مبلغ وقدره 
)31587٠.٦2( درهم املرت�سدة يف ذمتهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 25/2٠17/1٠  
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.3٠ �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/2658  جتاري جزئي
حمل  جمهول  �ثثثثس.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�ساطع  امل�ستقبل   -1  / عليه  املثثدعثثي  اىل 
�س.ذ.م.م  الكرتونية  وال�سناديق  احلثثاويثثات  لنتاج  املدعي/يونيباك  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  وميثله:حممد �سلمان ح�سن ال�سابري قد 
والفائدة  درهثثم   )43.999.25( وقثثدره  مبلغ  للمدعية  تثثوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
الزامها  مع  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 25/2٠17/1٠  
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.3٠ �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدع�ى رقم 2017/1416  جتاري  جزئي 

جمهول  العامة  واملثثقثثاولت  للنقليات  احمد  �سلطان  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2٠17/7/18  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/باحل�سا كارينتال �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان 
تثثوؤدي اىل املدعية مبلغ )77115( درهم وفائدة 9% من تثثاريثثخ:2٠1٦/2/15 وحتى 
ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست مثثازاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدع�ى رقم 2017/1840  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- قمر الدين �سارام بوكول جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2٠17/8/23  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
للبنك  يثثوؤدي  بثثان  عليه  املدعي  بثثالثثزام  �ثثثس.م.ع   الوطني  القيوين  ام  ل�سالح/بنك 
فل�سا(  وثمانني  واربعة  درهم  وثمانني  الف ومائتي وخم�سة  )اربعني  املدعي مبلغ 
يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  الب�سيطة  القانونية  والفائدة 
مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2٠13/12/2٠
يوما  ثالثني  خثثالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/3018  جتاري جزئي
�سركة م�ساهمة خا�سة 2-   - )اآفثثاق(  للتمويل  ال�سركة ال�سالمية  املدعي عليه / 1-  اىل 
ا�سطول امل�ستقبل لتاأجري ال�سيارات 3- رم�سان �سبيل اأحمد متوت - ب�سفته مالك موؤ�س�سة 
�سامل  املدعي/ماجد  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ال�سيارات  لتاأجري  امل�ستقبل  ا�سطول 
خمي�س البا�س ال�سويدي وميثله:را�سد احمد عبيد عيد دميا�س ال�سويدي قد اأقام عليك 
الدعوى  يف  بها  املطالب  املبالغ  مثثن  املثثدعثثي  ذمثثة  بثثثراءة  املطالبة  ومو�سوعها  الثثدعثثوى 
رقم:2٠1٦/2٠ نزاع جتاري وايقاف التنفيذ رقم:2٠1٦/2874 جتاري والر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2٠17/1٠/2٦  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/219  جتاري جزئي

فاليو   -2 املدخل/  اخل�سم   ، املحدود  التجاري  كينيا  بنك   -1  / املدخل  اخل�سم  اىل 
بثثثاك لثثالغثثذيثثة املثثثحثثثدودة جمثثهثثويل حمثثل القثثامثثة مبثثا ان املثثدعثثي/�ثثسثثركثثة الغطية 
العاملية �س.ذ.م.م وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى 
ما  او  دولر   )34.1٦٠( وقثثدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
يعادل بالدرهم الماراتي مببلغ وقدره )125.7٠9( درهم مع الفوائد القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2٠17/11/2  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة
C.14.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدع�ى رقم 2017/1844  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ال�سيد ال�سعيدي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  ذ.م.م  العازلة  املثثواد  ملقاولت  واتر�سيل  املدعي/�سركة 
الدعوى  اقثثام  قد  ذ.م.م  العازلة  املثثواد  ملقاولت  واتر�سيل  �سركة  املدعي/  ان  مبا  الكتبي  هويدن 
التمهيدي  احلثثكثثم  بثثثثتثثثثاريثثثثخ:2٠17/8/2٠   حكمت  املحكمة  بثثثان  نعلنكم  وعثثلثثيثثه  اعثثثاله  املثثثذكثثثورة 
التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري املخت�س �ساحب 
ان  ع�سى  ومثثا  وم�ستنداتها  الدعوى  ملف  على  كثثالتثثي:الطثثالع  وتكون مهمته  باجلدول  الثثدور 
يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت 
وحددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وجدت  ان  واللكرتونية  الورقية 
امانة خرة وقدرها ع�سرة الف درهم والزمت املدعي عليها ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة 

 .ch1.C.14:يوم الحد املوافق:2٠17/1٠/29 ال�ساعة:٠8:3٠ �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/1805  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- م�سعل بن خالد بن حممد بن حثلني جمهول حمل القامة 
عبداهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن  النابل�سي  �سوكت  تي�سري  املدعي/نا�سر  ان  مبا 
فر�سخ  عوين  ال�سادة  بتعيني  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  خمري 
الوىل  عليها  املدعي  ال�سركة  وت�سفية  بحل  والق�ساء  ق�سائي  كم�سفي  و�سركاه 
والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.3٠ ال�ساعة    2٠17/11/٦ املوافق  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/1791  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل حاجي اآقا رجنري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
�سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما بان 
 %12 بواقع  التاخريية  وفائدته  درهثثم   )8.5٠٠.٠٠٠( وقثثدره  اجماليا  مبلغ  للمدعي  يوؤديا 
بالت�سامن  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى  يف:9/15/2٠1٦  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
املوافق  الربثثعثثاء  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والت�سامم 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 2.E.22 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.3٠ �س    2٠17/11/1
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/1835  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- كل�ستان انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- م�سعود حممد ح�سني 
�سهيد زاده 3- فرزاد امري �سرورى 4- ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 5- عبداهلل 
حاجي اأقا رجنري جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما  قد 
بينهما مببلغ وقدره )114.٠58.995.57( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاأخريية التفاقية بواقع 15% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2٠17/7/2٦ وحتى ال�سداد 
 Ch التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2٠17/11/9  ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   2.E.21

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/1633  جتاري كلي

�ثثس.ذ.م.م 2- بهمن علي  العامة  للتجارة  الذهبي  ال�سندوق   -1 املدعي عليه /  اىل 
ا�ثثسثثالين 3- عبد الثثه حثثاجثثي اآقثثثا رجنثثري جمثثهثثويل حمثثل القثثامثثة مبثثا ان املثثدعثثي/

املدعي  بثثالثثزام  املطالبة  الثثدعثثوى ومو�سوعها  اأقثثثام عليك  قثثد  ايثثثران  �ثثسثثادرات  بنك 
عليهم مببلغ وقدره )55.838.431.٦٦( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 13% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2٠17/11/٦  ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة .
E.21.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/1791  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بثثالثثزام  املطالبة  ومو�سوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثام  قد  القا�سم 
درهم   )8.5٠٠.٠٠٠( وقثثثدره  اجماليا  مبلغا  للمدعي  يثثوؤديثثا  بثثان  بينهما  فيما  والت�سامم 
وفائدته التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2٠1٦/9/15 وحتى متام 
ال�سداد والزمتها بالت�سامن والت�سامم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2٠17/11/1  ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/2066  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  جي اي تي كون�سالتنت�س م.د.م.�س 2- ياغيا اأهوجا جمهويل حمل 
ابراهيم  علي  عبداهلل  وميثله:ب�سار  ال�سريف  ح�سني  حممد  املدعي/هدى  ان  مبا  القامة 
امل�سايبة قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.٠13.379( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل يف  2٠1٦/٦/3٠ وحتى تاريخ ال�سداد التام الزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والت�سامم بر�سوم وم�ساريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2٠17/11/8 ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/321  عقاري كلي
 PACIFIC الثثثعثثثقثثثاريثثثة  لثثلثثو�ثثسثثاطثثة  بثثا�ثثسثثيثثفثثيثثك  �ثثسثثركثثة   -1 املثثثثدخثثثثل/  اخلثث�ثثسثثم  اىل 
املدعي/م�سطفى  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   PROPERTY BROKERS
امل�سلم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بطالن اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة 
يف:2٠13/9/23 ورد مبلغ وقدره )997.999( درهم مع تعوي�س مببلغ وقدره )٠٠٠.425( 
9% من  القانونية  والفائدة  جثثراء خطاأ  وادبية  مادية  ا�سرار  املدعي من  عما حلق  درهثثم 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزام الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2٠17/1٠/22 ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/931  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  بول �ستار للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ناري�س �ساد هورام �سادهو رام �سارما 
�سار 3- يوتام كومار نيماين هاري كي�سان نيما 4- مايفري انرتنا�سونال تريدجن �ثثس.ذ.م.م 5- 
�سركة بلو�ساين للتجارة العامة �س.ذ.م.م ٦- �سركة اوريجنل كمودتي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
7- �سركة �سفاف البحر للتجارة �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/امل�سرف العربي 
عليك  اأقثثام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار 
الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
)٦.9٠4.٠84.75( درهم والزامهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة 
فاأنت مكلف  Ch 2.E.22 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.3٠ �س  املوافق 18/2٠17/1٠  يوم الربعاء 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ، علما بانه مت تعديل الطلبات . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/1331  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �سغار �سيب منيجمينت بي تي اي ال تي دي ب�سفتها م�سغل ال�سفينة 
كيفيلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/موجنا�سا م.د.م.�ثثس قد اأقام عليك الدعوى 
رقثثثم:24٦/2٠17 حجز حتفظي جتثثاري واحلكم  التحفظي  ومو�سوعها �سم ملف احلجز 
والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  كيفيلي  ال�سفينة  على  احلجز  وتثبيت  ب�سحة 
باداء مبلغ )913.554.22( دولر امريكي او ما يعادله مببلغ )3.355.881( درهم اماراتي 
والر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 23/2٠17/1٠  
ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعه ل�سداد ر�سم الطلبات املعدلة. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/1843  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- عمر للنقليات �س.ذ.م.م 2- امين ف�سلله عبدالباقي )مدير( 
وميثله:جابر  ال�سالمي  ابوظبي  املدعي/م�سرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد  را�سد 
والر�سوم  درهثثم   )372٦397.٠4( وقثثدره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بثثالثثزام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
 Ch 2.E.22 جل�سة يوم الثنني املوافق 2٠17/11/13  ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذا 
حالة  ويف  الأقثثثل   على  اأيثثام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مثثذكثثرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/1868  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- رويثثال اربيان فودز �ثثس.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  م.م.ح  تريدينج  املدعي/�سريجيزي 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )35٦44٦8.47( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 Ch 2.E.21 جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2٠17/11/9  ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذا 
حالة  ويف  الأقثثثل   على  اأيثثام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مثثذكثثرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/506  عقاري كلي

القثثامثثة مبا  بثثن علي نعمان جمهول حمثثل  الثثديثثن  �سم�س  املثثدعثثي عليه / 1-  اىل 
عثثبثثداهلل احلمادي  �ثثثس.م.ع وميثله:�سعد حممد  ال�ثثسثثالمثثي  دبثثي  املثثدعثثي/بثثنثثك  ان 
بالتملك  املنتهية  اليثثثجثثثارة  عثثقثثد  الف�سخ  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثثام  قثثد 
املوؤرخ:2٠٠8/3/23 والت�سليم واملطالبة مببلغ وقدره )992.878.9٦( درهم تعوي�سا 
لها جل�سة  وامل�ساريف. وحثثددت  والر�سوم  املدعي  البنك  ا�سابت  التي  ال�سرار  عن 
Ch 1.B.8 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 11.٠٠ �س  املوافق 18/2٠17/1٠   يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/7128   

املنذر د. / علي ا�سماعيل اجلرمن
املنذر اليه : 1- بي ام ئي انرتنا�سيونال لتخلي�س الب�سائع 

فاإننا نطلب ما يلي : 
)�سبعون  درهثثم  الثثف   7٠ مبلغ  �سداد  ب�سرورة  املاثل  اليه  اىلاملثثنثثذر  املنذر  يوجه 
الف درهم( يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ اعالنه بهذا النذار ، ويف حال 
عدم �سداد املبلغ املذكور خالل املدة املذكورة فان املنذر �سيقوم باتخاذ الجراءات 
القانونية  الفوائد  اىل  ا�سافة  املذكور  باملبلغ  للمطالبة  والق�سائية  القانونية 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/7127   

املنذر د. / علي ا�سماعيل اجلرمن
املنذر اليه : 1- ادري�س بنمالك  

فاإننا نطلب ما يلي : 
يوجه املخطر اىل املخطر اليه بالغاء الوكالة رقم 2٠11/1/128741 امام 
كاتب العدل مبحاكم دبي ، واعتبارها لغية من تاريخ ابالغه بها وتكون 
كافة الت�سرفات التي تنتج عن تلك الوكالة منذ ذلك التاريخ غري منتجة 
لثارها القانونية ويف حكم العدم وذلك دون ثمة م�سوؤولية على املخطر 

بكافة انواعها.  
   الكاتب العدل

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدع�ى رقم 2017/6  بيع عقار مره�ن    
 طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
 املنفذ �سده : بريتي راجات روي  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�سة - برج جمريا باي تاور

 )18( رقم  الطابق   )1802( رقم  �سقة   912 رقم  ار�س    x  1
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  اليثثام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأحثثد   يثثوم  انثثه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 912 - رقم البلدية : 393 - 6070 - امل�ساحة : 50.13 مرت 
مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور X1 - 1 - رقم الوحدة : 1802 - مببلغ : 755.432.00 

درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      
فى الدع�ى رقم 2017/6  بيع عقار مره�ن 

 طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
 املنفذ �سده : بريتي راجات روي  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�سة - برج جمريا باي تاور

 x 1 ار�س رقم 912 �سقة رقم )1802( الطابق رقم )18( 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  اليثثام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأحثثد   يثثوم  انثثه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 912 - رقم البلدية : 393 - 6070 - امل�ساحة : 50.13 مرت 
مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور X1 - 1 - رقم الوحدة : 1802 - مببلغ : 755.432.00 

درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      

فى الدع�ى رقم 2016/165 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : في�سال جني �سوبي �ساند جني - واآخرون 

 AFA2QIT3B-372 عنوانه :  دبي ، بردبي - جبل علي - الفريجني فيال
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  اليثثام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأحثثد   يثثوم  انثثه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�س وما عليها من بناء 
- املنطقة : جبل علي - رقم الر�س : 1666 امل�ساحة : 224 مرت مربع - القيمة الكلية : 2.100.000.00 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر      

فى الدع�ى رقم 2016/165 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : في�سال جني �سوبي �ساند جني - واآخرون 

 AFA2QIT3B-372 عنوانه :  دبي ، بردبي - جبل علي - الفريجني فيال
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  اليثثام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأحثثد   يثثوم  انثثه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�س وما عليها من بناء 
- املنطقة : جبل علي - رقم الر�س : 1666 امل�ساحة : 224 مرت مربع - القيمة الكلية : 2.100.000.00 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده   
فى الدع�ى رقم 2016/121  بيع عقار مره�ن            

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  عنوانه : اإمثثارة دبي - �سارع  ال�سيخ زايد - باجتاه ابوظبي ، 
 miodubai@miolawfirm.com  بجانب حمطة مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين

املنفذ �سده : علي علي اكر خوين ، عنوانه : اإمارة ال�سارقة - �سارع النهدة ، مقابل �سحارى �سنرت - بناء اللولو - 
�سقة 1201  - هاتف : 0505652682 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليثثام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املثثوافثثق  الأحثثد  يثثوم  يف  انثثه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  ايثثداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإجثثراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة 
: الثنية الثالثة - رقم الر�س : 501 - رقم املبنى : 61 - امل�ساحة : 229.17 مرت مربع القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    2300000
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدع�ى رقم 2016/121  بيع عقار مره�ن            
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  عنوانه : اإمثثارة دبي - �سارع  ال�سيخ زايد - باجتاه ابوظبي ، 

 miodubai@miolawfirm.com  بجانب حمطة مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين
املنفذ �سده : علي علي اكر خوين ، عنوانه : اإمارة ال�سارقة - �سارع النهدة ، مقابل �سحارى �سنرت - بناء اللولو - 

�سقة 1201  - هاتف : 0505652682 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليثثام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املثثوافثثق  الأحثثد  يثثوم  يف  انثثه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  ايثثداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإجثثراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة 
: الثنية الثالثة - رقم الر�س : 501 - رقم املبنى : 61 - امل�ساحة : 229.17 مرت مربع القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    2300000
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   للمنفذ �صده  

فى الدع�ى رقم   2017/3 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الوطني 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - نف�س بناية بنك ابوظبي الوطني - بجوار دائرة التنمية القت�سادية 
املنفذ �سده : جاوتام كا�سرو - ال�سم بعقد الرهن - جودم كا�سرو  - عنوانه :  اإمارة - بردبي - منطقة وادي ال�سفا 5 - �سارع 
دبي العني - جممع �سكاي كورت�س - بناية �سكاي كورت�س A  الطابق الأول - �سقة رقم 101 مقابل هيئة الطرق واملوا�سالت 
متحرك : 0553710465 - انه يف يوم الأحد املوافق 2017/10/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات 
وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 272 - املنطقة : وادي 
ال�سفا 5 - ا�سم املبنى : �سكاي كورت�س A - رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة 101 - رقم البلدية : 9265-648  امل�ساحة 

: 114.92 مرت مربع - مببلغ : 804.041.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده    
فى الدع�ى رقم   2015/48  تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: اي�سوارلل باجوندا�س روباين  
A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �سارع الو�سل - فلل ال�سيخ حمدان - فيال رقم

املنفذ �سده : مدينة دبي للحياة الع�سرية - �س ذ م  واآخرون -  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي املطينة - ديره - �سارع 
املطينة : مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �سقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �سرياتون ديرة   

2017/10/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  انه يف يوم الأحد  املوافق 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  301 من قانون الإجثثراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة  املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : -1 - نوع العقار : ار�س - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم  الر�س : 1039 - امل�ساحة : 1598.36 مرت مربع 
وادي   : املنطقة   - ار�ثثس   : العقار  نوع   - درهثثم  -2  ال�سا�سي )2.851.659.75(  ال�سعر  %25 من  انقا�س  بعد  القيمة 
ال�سا�سي  ال�سعر  %25 من  انقا�س  بعد  القيمة  1094.41 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1039  : الر�ثثس  رقثثم    -  7 ال�سفا 

)1.943.719.5( درهم  - )يباع لعلى عطاء(  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
فى الدع�ى رقم  2015/580  تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ : �سريف �سفيق املعروف ب�سفيق �سعب  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - رقم البطني - ديره - �سارع الراأ�س 
- مبنى الرج الأخ�سر - �سقة 503 - بنك ابوظبي الوطني والبنك العربي املتحد 

املنفذ �سده : تعمري القاب�سة لال�ستثمار - �س ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - دبي - واحة ال�سليكون برج بال�س - الطابق الثاين بالإر�ساد 

ان اقت�سى احلثثال �سيجرى  التالية  5.00 م�ساء ويف اليثثام الثالث  ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأحثثد   انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية : رقم الر�س : 593  -  املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى : بال�س تاورز 

تي 2 - رقم املبنى : 2 - رقم الوحدة : 1914 امل�ساحة : 42.19 مرت مربع - املقدرة بثثثث )363.303( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده    

فى الدع�ى رقم   2017/53  بيع عقار مره�ن    
دبي  - مدينة   زايثثد  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دبثثي  اإمثثثارة   : عنوانه   - ال�سالمي  ابوظبي  التنفيذ: م�سرف  طالب 

لالنرتنت - بناية م�سرف ابوظبي ال�سالمي - خلف اجلامعة المريكية ، هاتف : 044372000 
رقم  العقار   - الرابعة  احلبية  منطقة   - بردبي   - دبثثي  اإمثثثارة   : عنوانه    ، م�سيوغ  جو�سيف  مارتني   : �سده  املنفذ 
انه يف يوم الأحد  املوافق 2017/10/22 ال�ساعة 5.00 م�ساء   -   70895   19677  : - رقم  مكاين   914
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها 
البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال 
تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 914 - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم 

البلدية : 367-682 - امل�ساحة : 640.41 مرت مربع - القيمة الكلية - 4.500.000.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدع�ى رقم 2017/184  تنفيذ مدين 
طالب التنفيذ : يلينا جون�ساريكو ، عنوانه : اإمارة دبي - جي بي اأر - جممع البحار - املبنى رقم 1 - بجانب فندق 

هيلتون - الطابق التا�سع - �سقة رقم 905  
املنفذ �سده :   مارك وليام روي ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مر�سى دبي ار�س رقم 191 - مارينا كيز وي�ست - 

مبنى رقم 1 - الطابق رقم  �سقة 604 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليثثام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املثثوافثثق  الأحثثد  يثثوم  يف  انثثه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  ايثثداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإجثثراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : عباره عن ح�سة يلينا جون�ساريكو - 
رقم الر�س : 191 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : مارينا كيز وي�ست - رقم الوحدة : 604 - امل�ساحة : 

العقار    يف  م�ستاأجر  يوجد  مالحظة  درهم   1100000  : التقديرية  القيمة  مربع  قدم   683.50
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

يف  الدع�ى 2016/1609  جتاري كلي - اأب�ظبي 
املرفوعة من / بنك ابوظبي التجاري " املدعي " 

�سد / ه�سام حممد اأحمد ح�سن العبيديل " املدعي عليه " 
الثالثة  الكلية  التجارية  الدائرة   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  تكليف  على  بناء 
احل�سور  عليه  املدعي  على  اعاله.  املذكورة  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبريا  بندبي   -
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الثنني  املوافق 
2٠17/1٠/23  يف متام ال�ساعة 1٠.3٠ �سباحا  يف   مقر اخلبري الكائن يف اإمارة ابوظبي 
�سارع حمدان بناية كوليك�سن للهدايا - املدخل الأمين - بلوك A - الطابق 13 مكتب 
رقم 2٠ - م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها  للتوا�سل : 

موبايل : ٠5٠411٠٠38   -  فاك�س : ٦78٠7٦7-٠2
عن اخلبري امل�صريف / معن ناظم اآل بريج  

 اعالن بالن�صر 
حل�ص�ر اجتماع اخلربة امل�صرفية    

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/3050  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  جوفيالنو�س  يجينيو  جوفيالنو�س  ت�سونا   -1/ عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )33.13٠.18 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  2.49 % من تاريخ   ال�ستحقاق احلا�سل يف 2٠11/12/2٠ وحتى 
ال�ساعة  املثثوافثثق  17/2٠17/1٠   الثالثاء   يثثوم  الثثتثثام.  وحثثددت لها جل�سة  ال�سداد 
8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/452  مدين كلي                 
اىل املثثدعثثي عليه / 1- حممد عبد امللك -جمثثهثثول حمثثل القثثامثثة مبثثا ان 
قد    - طثثاهثثر  �سعيد علي حممد   / ال�سليم وميثله  نثثايثثف  اأحثثمثثد  املثثدعثثي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)٦٠٠٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.15 يوم الثنني  املوافق  2٠17/1٠/23   ال�ساعة 9.3٠ �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2017/530  ا�صتئناف جتاري   
للو�ساطة  انرتنا�سيونال  نيواإجنالند  موؤ�س�سة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
الثثعثثقثثاريثثة - 2-خثثالثثد ح�سن ا�ثثسثثد فهد - جمثثهثثويل حمثثل القثثامثثة مبثثا ان 
امل�ستاأنف / الكنز للتجارة العامة - �س ذ م م   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
    2٠17/3/15 بثثتثثاريثثخ  كثثلثثي  2٠12/39٦ جتثثثاري   : رقثثثم  بثثالثثدعثثوى  الثث�ثثسثثادر 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2٠17/11/1  ال�ساعة 1٠.٠٠ �سباحا  
ميثلكم  مثثن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقثثم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2017/532  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يا�سر حممد �سالح احمد حممد املرزوقي   
للتجارة  الكنز  /�ثثسثثركثثة  امل�ستاأنف  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل  جمثثهثثول 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم    العامة - ذ م م  قد 
2٠1٠/1٠8٠ جتاري كلي بتاريخ 2٠17/3/15 وحددت لها جل�سه يوم 
الثالثاء   املوافق 2٠17/1٠/24  ال�ساعة 1٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/2699   تنفيذ جتاري  
بكر   ابو  باتوكادو حممد  بوتوكاتيل  ابو ح�سن  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رويال بارك للخدمات 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقثثام عليك  قد  م   م  ذ  �س   - ال�سياحية 
درهثثم اىل  وقثثدره )893٦٦(  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم  بدفع  اعثثاله 
�ستبا�سر  املحكمة  فثثان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05815/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدع�ى رقم 02/05012/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : القرار الذكي لتنظيم املوؤمترات والندوات وادارتها 
والقرار الذكي لال�ست�سارات الدارية -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م 
وميثاء على عبداهلل العوي�س  

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
اىل   2٠1٦/8/31 مثثن  املثثثدة  عثثن   193444 مبلغ  بثث�ثثسثثداد  الأوىل  عليها  املثثدعثثي  1-الثثثثثزام 

2٠1٦/11/28 مع الزام املدعي عليها الثانية يف حدود ال�سيك املرتد 
2- الزام املدعي عليها الأوىل ب�سداد مبلغ 1٠٠٠ درهم غرامة ال�سيك املرتد 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
بالن�سر  افثثادة الإعثثالن  التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم  اإغثثالق ملف  )مالحظة/�سيتم 

خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2٠17( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17   
   اعادة اعالن ح�ص�ر املدعي عليه بالن�صر 

يف الدع�ى 02/06674/2017 / �صكني  
اىل املدعى عليه : نارايانا �سيفاناند راو جاجنا 
مبا اأن املدعي :  مايكل فريدريك ايرا�سمو�س  

 قد اأقام �سدكم الدعوى ٠2/٠٦٦74/2٠17 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه برد مبلغ التاأمني ال�سابق ا�ستالمه عند بداية التعاقد 
وذلك لرغبة املدعي يف عدم ا�ستالم العقار حيث ان املدعي عليه الذي قام بتوقيع العقد 

معه لي�س املالك للعقار ولي�س له اي �سفة قانونية للتاأجري 
ا�ستالمه عند  ال�سابق  الأول  املدعي عليه برد قيمة �سيك اليجار  الزام  مطالبة مالية - 
بداية التعاقد وقام ب�سرفه وذلك لرغبة املدعي يف عدم ا�ستالم العقار حيث ان املدعي عليه 

الذي قام بتوقيع العقد معه لي�س املالك للعقار ولي�س له اي �سفة قانونية للتاأجري  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق   الأربثثعثثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اعثثادة  الق�سائية  اللجنة  وقثثررت 
بالدائرة  اخلثثامثث�ثثسثثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امثثثام  2.3٠م  ال�ساعة    2٠17/1٠/18
اأمر  وقثثد   ، الثثدعثثوى  لنظر  الإيثثجثثاريثثة  املثثنثثازعثثات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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بلدان خمتلفة،  اإبداعية وحمرتفني من  والفعاليات فرق  العرو�س  ويقدم 
ومولدوفا،  واأ�ثثسثثرتالثثيثثا،  والأردن،  وبثثولثثنثثدا،  والثثكثثويثثت،  بريطانيا،  اأبثثرزهثثا: 
واإيطاليا،  و�ثثسثثوريثثا،  ومنغوليا،  واأيثث�ثثسثثلثثنثثدا،  والثثبثثحثثريثثن،  والثثهثثنثثد،  ورو�ثثسثثيثثا، 

واأوكرانيا.
خمتلف  تنا�سب  فعالية   1600 من  اأكثثر  العام  لهذا  املعر�س  وي�ست�سيف 
فئات الأطفال العمرية، وتتنوع بني الفعاليات املعرفية، والعلمية، والفنية، 
التي  الكويت،  مثثن  “وندي”  م�سرحية  في�ست�سيف  التوعوية،  والأن�سطة 
تطرح ر�سالة تدعو اإىل التعاي�س الإن�ساين يف �ستى املجتمعات مهما اختلفت 

الأعراق والأجنا�س، حيث ت�سور رحلة معاناة بني �سخ�سيات الألعاب لتقبل 
بع�سهم البع�س.

وت�سطحب م�سرحية عالء الدين من اململكة املتحدة الأطفال اإىل مغامرته 
جمع  نحو  رحلته  يف  الثثديثثن  عثثالء  املغامر  الرحالة  انثثطثثالق  مثثع  ال�سحرية 
اإذ يلتقي يف الطريق بخادم امل�سباح  الثثروة والثثزواج من الأمثثرية اجلميلة، 
اأن  للم�سرحة  احلثثا�ثثسثثرون  يرتقب  اأمثثنثثيثثات،  ثثثالث  مينحه  الثثذي  ال�سحري 

ي�ستخدمها بحكمة.
ومن فرن�سا يحل فريق الأداء “كريزي دانكرز” الذي يجمع يف عر�سه بني 
ترافقه  �سل�س  اإيقاع  والكوميديا يف  البهلوانية  واملهارات  ال�سلة  مهارات كرة 
من  املزيد  وابتكار  ا�ستعرا�ساته  تنويع  على  الفريق  يعمل  حيث  املو�سيقى. 

احلركات جلذب اجلماهري، يف اأجواء من املتعة والت�سويق.
ويعي�س زوار املعر�س ال�سغار جتربة الف�سول الأربعة يف عر�س تفاعلي قادم 

احل�سرات،  العر�س  يف  جتتمع  امل�سحورة” اإذ  “الف�سول  بعنوان  رو�سيا  من 
الأربعة عر م�سرحية  الف�سول  لُيعيدوا  والأزهثثار، واحليوانات، واملهرجون 
مو�سيقية ت�سم �سخ�سيات حمببة، واأزياء من كل الألوان، وموؤثرات خا�سة 

كالثلج والأوراق املت�ساقطة.
ول تخلو عرو�س الأطفال من الفقرات والفعاليات البهلوانية، اإذ يطل على 
القفر  ليقدموا حركات  البقر” من مولدوفا،  “رعاة  ال�سغار فريق عر�س 
على البالونات التي ت�سبه يف �سكلها حدوة احل�سان، بالإ�سافة اإىل القفز على 

الرتامبولني با�ستخدام احلبال اخلا�سة.
قلب  اإىل  مثثورا  كثثالو  الفنانة  مثثع  للكتاب  الثثثدويل  ال�سارقة  اأطثثفثثال  وينتقل 
من  واحثثدة  تعد  اإذ  الفنية،  اأعمالها  قثثرب  عن  ليتابعوا  املك�سيكية،  الثقافة 
الفنانني املتخ�س�سني يف فن اإيقاف احلركة، وجنحت يف ن�سر اأعمالها عر 
و�سائل التوا�سل الجتماعي، وبعد اأن حازت مقاطعها على ماليني امل�ساهدات 

وع�سرات الآلف من املتابعني. حظيت كالو بفر�سة ت�سميم اإعالنات جتارية 
للكثري من العالمات التجارية امل�سهورة مثل �سركة اأبل، ولنكوم، وفيليب�س، 

وفانتا، وزين وغريها.
واإىل عوامل الطباعة ثالثية الأبعاد، تاأخذ الفنانة جري�س دو بريز من اململكة 
باأنها واحدة من  ا�ستهرت  اإذ  الرقمية،  الفنون  اإىل عوامل  املتحدة، الأطفال 
ال�سناع وامل�سممني الرائدين يف هذه ال�سناعة ف�ساًل عن عملها با�ستخدام 
قلم الطباعة ثالثية الأبعاد الرقمي، وتعمل كذلك على تعليم ما تتمتع به 
من مهارات يف كافة اأرجاء اململكة املتحدة وكذلك على ال�سعيد الدويل عر 

جمموعة من ور�س العمل املختلفة.
ي�سار اإىل اأن معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يقام يف مركز اأك�سبو ال�سارقة 
خالل الفرتة من 1 حتى 11 نوفمر ال�سهر املقبل، مب�ساركة 1650 دار 

ن�سر من 60 دولة عربية واأجنبية تقدم 1.5 مليون عنوان.

املقبل  الثنني  يثثوم  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  تطلق 
الأ�سبوع الثقايف الإماراتي ببيالرو�سيا وذلك يف العا�سمة 
اآل  مثثبثثارك  بثثن  نهيان  ال�سيخ  مثثعثثايل  رعثثايثثة  من�سك حتثثت 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة وت�ستمر حتى 27 من 

اأكتوبر اجلاري .
اآل نهيان ان حر�س  واأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الإماراتية  الثقافية  والأ�سابيع  الأيام  الوزارة على اطالق 
اإىل  يثثهثثدف  الثثعثثامل  عثثر  وال�سديقة  ال�سقيقة  الثثثدول  يف 
تقدمي قيمنا التي نحيا بها وتقوم عليها ثقافتنا وتراثنا 
وح�سارتنا وتاريخنا، الأمر الذي من �ساأنه دعم العالقات 
العامل  دول  وخمتلف  الإمثثثثارات  بثثني  واملعرفية  الثقافية 
بالإبداع  والثثتثثعثثريثثف  اخلثثثرات  تثثبثثادل  تعزيز  اإىل  اإ�ثثسثثافثثة 

الإماراتي فنيا وثقافيا وتراثيا على امل�ستوى العاملي .
بيالرو�سيا  بدولة  الثقافية  الأيثثثام  اإطثثالق  اأن  اإىل  واأ�ثثسثثار 
البلدين من عالقات  ملا يربط  ال�سديقة له خ�سو�سيته، 
وطيدة يف كافة املجالت، مو�سحا اأنه من الأهمية مبكان 

م�سغرة  �سورة  مبثابة  الثقافية  الأيثثثام  برنامج  يكون  اأن 
للم�سهد الثقايف والفني بالدولة، ومن�سة متكن اجلمهور 
يف بثثيثثالرو�ثثسثثيثثا الثث�ثثسثثديثثقثثة مثثن الطثثثثالع عثثلثثى مثثا متتلكه 
�ساملة  ونه�سة  متفرد،  وتراثي  ثقايف  اإرث  من  الإمثثثارات 
يف كثثافثثة املثثجثثالت، ومثثا تتمتع بثثه مثثن املثثقثثومثثات الفكرية 
والثقافية واملنطلقات احل�سارية ال�ساربة يف عمق التاريخ 
الإن�ساين، كما اأنها ر�سالة ت�سامح و�سالم اإىل كافة �سعوب 

العامل.
اأبرز  مثثن  تعد  الثقافية  الأيثثثثام  هثثذه  اأن  معاليه  واأ�ثثسثثاف 
اجل�سور التي مندها للتوا�سل املبا�سر بني ثقافتنا املحلية 
مبا متلكه من ثراء وعمق خ�سو�سية ح�سارية وتاريخية 
على  للتعرف  ي�سعي  الثثثذي  الثثعثثاملثثي،  للجمهور  ومعرفية 
املجالت،  كافة  واإبداعية يف  فنية  اإبداعات  ما منتلكه من 
كثثمثثا اأنثثهثثا و�سيلة لثثلثثتثثبثثادل املثثعثثريف والثثثثثقثثايف والثثفثثنثثي بني 
وتراثنا  ومعارفنا  بثقافتنا  للو�سول  وفر�سة  ال�سعوب، 
ومنتجنا الإبداعي اإىل جمهور خمتلف مل تتح له الفر�سة 

لزيارة الدولة، ف�سال عن ن�سر قيمنا وتقاليدنا الأ�سيلة 
امل�ستمدة من انتمائنا العربي والإ�سالمي، كما متكننا من 
تو�سلوا  وما  واإبداعاتهم،  الآخرين  جتارب  على  الطثثالع 
اإليه من تقدم يف جمالت الثقافة والفنون، مطالبا الوفد 
وتثثراث وجتارب  لثقافة  بثثان يكون خري �سفري  الإمثثاراتثثي 
الإمثثارات، من خالل الفعاليات التي �سيت�سمنها الأ�سبوع 
بثثانثثورامثثا عثثن احلياة  الثثثثثقثثايف، واأن متثل هثثذه الأنثث�ثثسثثطثثة 

الثقافية والفنية والرتاثية لدولة الإمارات.
واللون  اللوحة  ان  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  وقثثال 
واملو�سيقى والأداء احلركي وال�سوتي لغة عاملية يتذوقها 
اجلثثمثثيثثع يف كثثافثثة اأنثثثحثثثاء الثثثعثثثامل مثثهثثمثثا اخثثتثثلثثفثثت اللغات 
الإماراتي  الت�سكيلي  فالفن  هنا  ومن  امل�سافات،  وتباعدت 
بالفنون  يتعلق  فيما  كبري  اإرث  من  الإمثثثارات  متلكه  ومثثا 
الإ�ثثسثثالمثثيثثة مثثن اخلثثط الثثعثثربثثي والثثزخثثرفثثة، اإ�ثثسثثافثثة اإىل 
ب�سهولة  ت�ستطيع  املتنوعة  وال�سعبية  الثثرتاثثثيثثة  الفنون 
منبها  بثقافتنا،  الآخرين  وتعريف  الإمثثثارات،  ر�سالة  نقل 

الثقافية بهذا اجلانب، حتى  الأيثثام  اأن تعتني  اأهمية  على 
وال�سالم  املحبة  ر�ثثسثثالثثة  اإيثث�ثثسثثال  يف  عائقا  اللغة  تثثكثثون  ل 
والت�سامح التي حتر�س دولة الإمارات العربية على نقلها 

اإىل العامل اجمع.
واأ�ساد معاليه بالتطور الذي ت�سهده العالقات الإماراتية 
البيالرو�سية يف خمتلف املجالت، يف ظل العالقات املتميزة 
الثثبثثلثثديثثن ال�سديقني،  الثثر�ثثسثثيثثدة يف  الثثقثثيثثادة  الثثتثثي جتثثمثثع 
تعك�س  الإمثثاراتثثيثثة  الثقافية  الأيثثثثام  هثثذه  اأن  اإىل  م�سريا 
ال�سديقني،  البلدين  بني  الثقافية  الروابط  تطور  مدى 
م�سيفا اأن م�ساركة عدد كبري من املثقفني والفرق الفنية 
ج�سور  وتقوية  تعزيز  على  �ستعمل  الإماراتية  والرتاثية 
�ست�سهم  كما  ال�سعبني،  بني  القائمة  وال�سداقة  التفاهم 
يف نقل الثقافة الإماراتية مبا لديها من تنوع وتفرد اإىل 
اجلمهور هناك، متمنيا مزيدا من التعاون الثقايف واملعريف 

بني البلدين يف املرحلة املقبلة.
امل�سرف  املثثعثثرفثثة  وتثثنثثمثثيثثة  الثثثثثقثثافثثة  وزارة  وفثثثد  ويثثثرتاأ�ثثثس 

حكم  �سعادة  ببيالرو�سيا  الإماراتية  الثقافية  الأيثثام  على 
الها�سمي وكيل الوزارة امل�ساعد للثقافة والفنون والآثار.

ويثثتثث�ثثسثثمثثن بثثرنثثامثثج الأ�ثثثسثثثبثثثوع الثثثثثقثثايف الإمثثثثاراتثثثثي الذي 
من  وعثثثدد  ببيالرو�سيا  الثثثثثقثثافثثة  وزيثثثر  افثثتثثتثثاحثثه  يح�سر 
الفنون  تت�سمن  فعاليات  والفكرية،  الثقافية  الثثقثثيثثادات 
ال�سعبية والرتاثية التي متثل البيئات الإماراتية املختلفة 
اإىل  اإ�سافة  ال�سعبية،  للفنون  الوطنية  الفرقة  وتقدمها 
لأبرز  اأعثثثمثثثال  ي�سم  الثثثذي  الت�سكيلية  لثثلثثفثثنثثون  مثثعثثر�ثثس 
لل�سور  معر�س  اإىل  اإ�سافة  بالدولة،  الت�سكلني  الفنانني 
الفوتوغرافية التي تعر�س الإمارات بني املا�سي واحلا�سر، 

كما �سيتم عر�س عدد من الأفالم الروائية الق�سرية.
البيوت  على  حتتوى  تراثية  قرية  الثقافة  وزارة  وتقيم 
ال�سعبية القدمية وبيت ال�سعر اخليام البدوية والتي ت�سم 
داخثثلثثهثثا احلثثثرف الثثرتاثثثيثثة والأ�ثثسثثغثثال الثثيثثدويثثة والأكثثثالت 
الرتاثية،  واملالب�س  اليدوية  املنتجات  وبع�س  الرتاثية، 

التي متثل خمتلف البيئات الرتاثية الإماراتية.

من خالل �سل�سلة عرو�ض م�سرحية وفنية متنوعة

»ال�س�رقة الدويل للكت�ب« ي�سطحب زواره ال�سغ�ر اإىل 22 دولة حول الع�مل

وزارة الثق�فة تطلق الأي�م الثق�فية الإم�راتية ببيالرو�سي� الأثنني املقبل

•• ال�شارقة-الفجر:

ياأخذ معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب يف دورته ال�ساد�سة 
والثالثني زواره ال�سغار اإىل اأكرث من 22 ثقافة خمتلف 
وم�سرحيات،  عرو�ض،  �سل�سلة  عرب  العامل،  ح��ول  من 
من  اأك��رث  يقدمها  اإبداعية  وور���ض  ثقافية،  وفعاليات 
44 �سيفًا، ليحول قاعات املعر�ض اإىل كرنفال للمعرفة 
اأن�سطته على مدار اأحد ع�سر يومًا من  واللعب تتوا�سل 

ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وحتى العا�سرة م�ساًء.

•• ال�شارقة-الفجر: 

املبادرة  “لغتي”،  مثثبثثادرة  اختتمت 
دعثثثم  اإىل  الثثثثرامثثثثيثثثثة  الثثثتثثثعثثثلثثثيثثثمثثثيثثثة 
بو�سائل  الثثعثثربثثيثثة  بثثالثثلثثغثثة  الثثتثثعثثلثثيثثم 
ال�سارقة،  وطثثثثثالب  لأطثثثفثثثال  ذكثثثيثثثة 
من  الثانية  الن�سخة  يف  م�ساركتها 
“مواهب واإبداعات” التي  مهرجان 
نظمها مركز ال�سارقة لال�ستك�ساف، 
اأكتوبر   14-10 من  الفرتة  خالل 
اكثثتثث�ثثسثثاف مواهب  بثثهثثدف  اجلثثثثثاري، 
وتنمية  والنا�سئة،  الأطفال  وقدرات 
روح البثثتثثكثثار والثثبثثحثثث الثثعثثلثثمثثي يف 

نفو�سهم.
هذه  خثثثالل  “لغتي” مثثثن  وهثثثدفثثثت 
الأطثثثثفثثثثال  تثثثعثثثريثثثف  اإىل  املثثث�ثثثسثثثاركثثثة 
التي  التقنية  بالأ�ساليب  امل�ساركني 
العربية،  الثثلثثغثثة  تثثعثثلثثيثثم  يف  تثثتثثبثثعثثهثثا 
تعلمها  على  ت�سجيعهم  جثثانثثب  اإىل 
وا�ثثثسثثثتثثثخثثثدامثثثهثثثا يف �ثثسثثتثثى جمثثثثالت 
اأيام  احلياة، واأقثثامثثت املثثبثثادرة خثثالل 
حافاًل،  تعليمياً  برناجماً  املهرجان 
تثثث�ثثثسثثثمثثثن جمثثثمثثثوعثثثة مثثثثثن الثثثثور�ثثثثس 
الثثثتثثثدريثثثبثثثيثثثة، وجثثثلثثث�ثثثسثثثات الثثثثقثثثثراءة، 

والن�ساطات الفنية التفاعلية.
اآل  ويف هثثثثذا الثث�ثثسثثدد قثثالثثت بثثثدريثثثة 
تاأتي  “لغتي”:  مثثبثثادرة  مدير  علي، 

مواهب  مثثثهثثثرجثثثان  يف  مثث�ثثسثثاركثثتثثنثثا 
واإبثثثثداعثثثثات كثثواحثثد مثثن اأهثثثثم واأبثثثثرز 
ت�سجيع  اإىل  ترمي  التي  الفعاليات 
العلوم،  عثثثلثثثى  لثثلثثتثثعثثرف  الأطثثثثثفثثثثثال 
وحتفيزهم على البتكار، حيث �سعت 
لتعُلم  الأطفال  ت�سجيع  اإىل  املبادرة 
بها،  الرتثثبثثاط  وتقوية  الأم،  لغتهم 
الأ�ساليب  عثثلثثى  ذلثثثك  يف  معتمدين 

احلثثديثثثثثة الثثتثثي تثثقثثدم قثثواعثثد اللغة 
بطريقة �سيقة ومعا�سرة. 

من  خثثثرجثثثنثثثا  عثثثلثثثي:  اآل  واأ�ثثثثسثثثثافثثثثت 
بالعديد  املثثثهثثثرجثثثان  يف  مثث�ثثسثثاركثثتثثنثثا 
اأتثثثاح لنا فر�سة  الثثفثثوائثثد، حيث  مثثن 
كثثبثثري مثثن الأطفال  بثثعثثدد  اللثثتثثقثثاء 
تعرفوا على  الذين  الأمثثور،  واأولياء 
املثثثبثثثادرة عثثثن كثثثثثب، وعثثلثثى خططها 

واأهدافها.
اجلل�سات  مثثثع  الأطثثثفثثثال  وا�ثثسثثتثثمثثتثثع 
التي  التدريبية  والثثور�ثثس  القرائية، 
املهرجان،  خثثثالل  املثثثبثثثادرة  اأقثثامثثتثثهثثا 
حثثيثثث �ثثثسثثثاركثثثوا يف قثثثثثراءة عثثثثدد من 
الثثقثث�ثثسثث�ثثس مثثثن الثثكثثتثثاب الثثكثثبثثري من 
لدار  التابعة  حثثروف  �سركة  اإ�ثثسثثدار 
مع  ا�ستمتعوا  كثثمثثا  للن�سر،  كثثلثثمثثات 

لعبة “اإلكرتو لغتي”، التي اأطلقتها 
املثثثبثثثادرة مثثثوؤخثثثراً، والثثتثثي جتثثمثثع بني 
تعليم العربية ومتعة اللعب، لتعزيز 
ت�سمنتها  الثثتثثي  والثثقثثيثثم  املثثفثثاهثثيثثم 
الق�س�س، ويف ختام الور�س حر�ست 
لثثغثثتثثي عثثلثثى تثثثوزيثثثع جمثثمثثوعثثة من 

الهدايا على الأطفال امل�ساركني.
يذكر اأن مبادرة دعم التعليم باللغة 
بثثو�ثثسثثائثثل ذكثثيثثة يف مدار�س  الثثعثثربثثيثثة 
�ساحب  اأطلقها  قثثد  كثثان  الثث�ثثسثثارقثثة، 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  عثث�ثثسثثو  الثثقثثا�ثثسثثمثثي،  حمثثمثثد 
العام  الثث�ثثسثثارقثثة، يف  حثثاكثثم  الأعثثثلثثثى 
�سموه  مثثثثبثثثثادرات  �ثثسثثمثثن   ،2013
التعليم  قطاع  تطوير  اإىل  الرامية 
يف الإمثثثثثارة، واملثثحثثافثثظثثة عثثلثثى اللغة 
الأطفال  اإىل  وحتثثبثثيثثبثثهثثا  الثثعثثربثثيثثة 

بطريقة ع�سرية علمية مب�سطة.
�ساحب  اعثثتثثمثثد   2016 يثثنثثايثثر  ويف 
الهوية  الثثث�ثثثسثثثارقثثثة،  حثثثاكثثثم  الثث�ثثسثثمثثو 
العربية  اللغة  تعلم  ملبادرة  اجلديدة 
الثث�ثثسثثارقثثة حتثثت م�سمى  يف مثثثدار�ثثثس 
املثثثثبثثثثادرة  هثثثثثذه  ومتثثثثثثثل  “لغتي”، 
ملتطلبات  وعلمية  تربوية  ا�ستجابة 
الذكي  التعلم  اأ�ثثسثثالثثيثثب  يف  الثثتثثطثثور 
التي توؤ�س�س ملجتمع املعرفة وت�سهم 

يف الرتقاء مبخرجات التعليم.

ت�سمن ور�سًا تدريبية وجل�سات قرائية يف مركز ال�سارقة لال�ستك�ساف

»لغتي« ترثي مهرج�ن »مواهب واإبداع�ت« بربن�مج تعليمي ح�فل



فــن عــربـــي

)عائلة احلاج نعمان( جتربة خمتلفة بالن�سبة اإيل على امل�ستوى الدرامي

لق�ء �سويدان: النت�س�ر املعنوي اأهم بكثري من النت�س�ر امل�دي
ح�سني  الفنان  من  ال�سداق  موؤخر  حكم  على  ح�سلت   •

فهمي بعد �سنوات يف املحاكم. ماذا عنه؟
اأ�سعر ب�سعادة كبرية ل�سدور احلكم النهائي،  - احلمد هلل، 

الأوراق  املثثحثثامثثي لإنثثهثثاء  يثثد  الآن يف  والأمثثثثر 
اأن  خ�سو�ساً  املثثوؤخثثر،  على  واحلثث�ثثسثثول 

الآخر  الطرف  حمامي  ن�سره  ما 
عثثن حثث�ثثسثثويل عثثلثثى املثثبثثلثثغ غري 

�ثثسثثحثثيثثح كثثثثثون املثثحثثكثثمثثة مل 
احلكم  حثثثيثثثثثثثيثثثات  تثثثثثثثثثودع 
و�ثثثثثثسثثثثثثورتثثثثثثه الثثثنثثثهثثثائثثثيثثثة 
اأن  عن  ف�ساًل  املختومة، 

�سداد املبلغ يتحقق باأوراق 
ر�ثثسثثمثثيثثة وتثثوقثثيثثعثثات. لذا 
اأوراق  لثثديثثه  اأطثثثالثثثب مثثن 

عن  تتحدث 

حثث�ثثسثثويل عثثلثثى الثثنثثفثثقثثة تثثقثثدميثثهثثا اإىل الثثثثثراأي الثثعثثام وعدم 
من  لها  اأ�سا�س  ل  التي  الإعالمية  بالت�سريحات  الكتفاء 

ال�سحة.
التقا�سي؟ فرتة  طول  من  بالياأ�س  �سعرت  • هل 

- مل اأ�سعر بذلك. على العك�س، كانت لدي طوال الوقت 
رغبة يف النت�سار وثقة يف الق�ساء امل�سري، واأن 
منها.  ا�ستفدت  جتربة  بها  مثثررت  حمنة  كل 
اأهم  املعنوي  النت�سار  بثثاأن  �سراً  اأخفيك  ول 
خ�سو�ساً  املثثثثادي،  النثثتثث�ثثسثثار  مثثن  بكثري 
رمبا  البع�س  اأن  رغثثم  النفقة  مبلغ  اأن 
فاإن ثمة مبالغ كثرية  يعتره �سخماً 
رفت يف الق�سية، من ثم لن يتبقى  �سُ

منه �سوى مبلغ ب�سيط.
�سبب  عثثثن  كثثثثثثثريون  تثثث�ثثثسثثثاءل   •
حثثثثث�ثثثثثسثثثثثولثثثثثك عثثثثثلثثثثثى احلثثثثكثثثثم 

بالدولر؟
ق�ست  املثثحثثكثثمثثة  لأن   -
نف�سه  املثثكثثتثثوب  بثثاملثثبثثلثثغ 
اللبنانية  عثثمثثي  لبثثنثثة 
املثل،  مثثثهثثثر  مبثثثوجثثثب 
وكوين لبنانية الأ�سل، 
لبنان  يف  واملثثثعثثثامثثثالت 
اأُ�سدر  بثثثالثثثدولر  تثثتثثّم 

احلكم بالدولر.
باأن  ت�سعرين  هثثل   •
هثثثذه الثثقثث�ثثسثثيثثة اأخثثثذت 
من  كثثثثثثثثبثثثثثثثثرياً  وقثثثثثثثثتثثثثثثثثاً 

حياتك؟
هثثثثذا  يثثثنثثثتثثثابثثثنثثثي  ل   -
تركت  لأنثثثنثثثي  الثث�ثثسثثعثثور 
الثثثثثدعثثثثثوى مثثثثثن الثثثبثثثدايثثثة 
اأعمايل  يف  وركثثزت  للمحامي، 
كثثثثذلثثثثك طثثثلثثثبثثثت حقي  الثثثفثثثنثثثيثثثة. 
اأكثثر من ذلثثك، وكان  ال�سرعي ولي�س 
باأنني  �سعوري  بعد  الق�ساء  اإىل  اللجوء 
من  حقي  على  احلثث�ثثسثثول  اأ�ستطيع  لثثن 
دون حكم املحكمة ليكون ملزماً للطرف 

الآخر.
اأخرياً عن و�ساطة  البع�س احلديث  • اأعاد 

لل�سلح بينكما.
عالقتي  انثثتثثهثثت  الأمثثثثثر.  هثثثذا  يثثحثثدث  اأن  امل�ستحيل  مثثن   -
ز خالل  بطليقي منذ �سنوات ول ميكن اأن تعود جمدداً، واأركِّ

الفرتة الراهنة يف رعاية ابنتي جومانة وعملي.
جمدداً؟ تتزوجي  لن  اأنك  ذلك  يعني  • هل 

لكن  اإيل  بالن�سبة  مغلقاً  لي�س  الثثبثثاب  هثثذا  العك�س،  على   -
وابثثنثثتثثي ت�سجعني  �ثثسثثهثثاًل،  قثثثثراراً  لي�س  الثثنثثهثثايثثة  الثثثثزواج يف 
اأخ  لها  يكون  اأن  مني  وتطلب  على هذه اخلطوة  با�ستمرار 
ون�سيب،  ق�سمة  الثثثزواج  راأيثثثي،  تلعب معهما. يف  واأخثثت كي 
ووجود رجال �سيئني ل مينع واقع اأن ثمة رجاًل حمرتمني، 
كي  لبنتي  دائماً  اأردده  ما  وهو  بالختيار،  مرتبط  فالأمر 

ت�ستفيد من التجارب التي تقابلها يف حياتها.
عن  حدثينا  التنكرية(.  )احلفلة  م�سرحية  اأخرياً  • بداأت 

هذه التجربة.
اإيّل،  بالن�سبة  املثثهثثمثثة  املثث�ثثسثثرحثثيثثة  الثثتثثجثثارب  اإحثثثثدى  هثثي   -
خ�سو�ساً اأنها تعيدين اإىل امل�سرح بعد غياب اأكر من �سنتني، 
م من خاللها ا�ستعرا�سات غنائية راق�سة. احلمد هلل،  واأقدِّ
اأننا  خ�سو�ساً  منا�سب،  توقيت  يف  الثثنثثور  اإىل  خرجت  اأنثثهثثا 
بها  اخلا�سة  الدعاية  �سعف  ورغثثم  كثثبثثرياً.  بذلنا جمثثهثثوداً 
والدعاية املرتبطة بامل�سرح عموماً، فاإنني �سعيدة باحل�سور 

اجلماهريي وبالدور الذي اأقدمه.
ريا�س؟ حممد  مع  التعامل  جتدين  • كيف 

- حممد فنان متميز ولي�ست املرة الأوىل التي نتعاون فيها 
�سوياً، و�سعدت بامل�ساركة معه يف امل�سرحية. العر�س ماأخوذ 
وم�ساحات  كثرية  تفا�سيل  ويت�سّمن  الإيطايل  امل�سرح  من 
يف  خادماً  حتّب  �سيدة  �سخ�سية  واأج�سد  خمتلفة،  متثيلية 

الق�سر رغم ع�سق امللك لها.
احلاج  )عائلة  اجلديدة  الدرامية  التجربة  عن  • حدثينا 

نعمان(.
التجربة  العمل، لكن  اأ�ستطيع احلديث عن دوري يف  - لن 
و�سعيدة  الثثثدرامثثثي،  املثث�ثثسثثتثثوى  عثثلثثى  اإيل  بالن�سبة  خمتلفة 
بالتعاون مع جمموعة مميزة من املمثلني كتيم ح�سن وهبة 
فاإن  الطويلة  الدراما  اإىل  انتمائه  رغم  وامل�سل�سل  جمثثدي، 
باملط  متابعته  خثثالل  اجلمهور  ي�سعر  ولثثن  �سيقة  اأحثثداثثثه 

والتطويل.
الدراما؟ يف  حمددة  اأدواراً  ت�سرتطني  • هل 

- اأهتم بالبحث عن دور جيد ي�سيف اإيّل، ويف الوقت نف�سه 
التي  الأدوار  عثثن  خمتلفة  ب�سخ�سية  خثثاللثثه  مثثن  اأظثثهثثر 
اأنظر اإىل م�ساحة الأدوار بقدر  قدمتها �سابقاً. وبطبعي ل 

بع�س  اأحياناً  مني  ي�ستغرق  ما  وهثثو  بحثي عن عمل جيد، 
�ثثسثثواء يف  بثثثثاأدوار متنوعة  اأخثثثرياً  الثثوقثثت. وكنت حمظوظة 

رم�سان اأو خارجه.
على  العر�س  اأم  الرم�ساين  العر�س  تف�سلني  اأيهما   •

مدار العام؟
- ل اأف�سل اأن ُيعر�س الإنتاج الدرامي خالل عام كامل يف 
�سهر واحد، فللح�سور يف رم�سان مذاق خا�س، ولكن كذلك 
اجلمهور  لأن  مفيدة  املو�سم  هثثذا  خثثثارج  عمل  يف  امل�ساركة 
امل�سل�سالت  جتد  بدورها،  جديدة.  اأعمال  عن  دائماً  يبحث 
التي تتعّر�س للظلم يف ال�سهر الف�سيل، حظها يف العر�س 

الثاين.
الغنائية؟ م�ساريعك  عن  • ماذا 

- لدي م�سروع جديد لتقدمي اأغنية منفردة خالل الفرتة 
املقبلة، ولكن مل اأ�ستقر على موعد طرحها بعد.

 • ما �سبب اختيارك اأغنية منفردة ولي�س األبوماً ؟
لأن  كاماًل  غنائياً  األبوماً  تقدميي  ل�سعوبة  فيها  فكرت   -
توافر  اإذا  اإل  حتملها  اأ�ستطيع  ول  كثثبثثرية،  املالية  نفقاته 
منتج قوي يدعمني يف جتربتي، خ�سو�ساً اأن ما ي�سوب �سوق 
واإتاحتها  الإنثثرتنثثت  الأغثثثاين عر  ت�سريب  الألثثبثثومثثات من 

جماناً يوؤدي اإىل خ�سائر كبرية للجميع.

على  اأخريًا  �سويدان  لقاء  الفنانة  ح�سلت 
حكم باإلزام زوجها ال�سابق الفنان ح�سني 
فهمي ب�سداد نحو 30 األف دوالر بعد �سنوات 
لقاء  تتحدث  احل��وار  هذا  يف  الق�ساء.  يف 
اجلديدة،  الفنية  وم�ساريعها  احلكم  عن 
جتربتها  توقف  اأ�سباب  اإىل  باالإ�سافة 

الغنائية.

بطولة جماعية ت�سم اأ�سماء معروفة و�سابة

)وهم(... درام� تتن�ول الهجرة غري ال�سرعية واأثره� على ال�سب�ب

الوجوه  مثثن  معظمهم  وممثلة،  ممثال   95 نحو  فيه  ي�سارك  الثثذي  العمل،  ويتناول 
الظروف  ظثثل  يف  ال�سباب،  على  واأثثثرهثثا  ال�سرعية،  غثثري  الهجرة  ظثثاهثثرة  اجلثثديثثدة، 

احلالية، �سمن اإطار اجتماعي ب�سبغة بولي�سية.
وقالت املديرة العامة ملوؤ�س�سة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين، ديانا جبور، خالل موؤمتر 
جديدة،  لوجوه  فر�سة  اإتاحة  )متثثت  اإنثثه:  )وهثثم(  انطالق  عن  لالعالن  �سحايف، 
املوؤ�س�سة مع  ال�سورية، حيث عملت  الدرامية  اللوحة  واعثثدة على  دماء  بهدف �سخ 

املخرج على اإجراء اختبارات اأداء، 
لختيار ممثلني �سباب من املعهد العايل للفنون امل�سرحية ترتاوح اأعمارهم بني 20 
ال�سنة  وطثثالب   2017 دفعة  �سابة بني خريجي  وجثثوه   8 انتقاء  ليتم  عاما،  و25 

الرابعة يف املعهد(.
املخرج حممد وقاف حتدث بدوره عن �سعيه وموؤلف العمل ل�سناعة م�سل�سل يتناول 
الأزمة، دون اأن يوغل يف تفا�سيلها املوؤملة، وحجم الدمار الذي طال البالد، عر تناول 

حياة النا�س وهمومهم وم�ساكلهم �سمن طابع بولي�سي اإن�ساين.
وذكثثثر وقثثثاف اأن املثثحثثور الأ�ثثسثثا�ثثسثثي يف )وهثثثم(، هثثو ظثثاهثثرة الثثهثثجثثرة، التي 
ومنعك�ساتها  احلالية  املرحلة  اآثثثثار  كثثاأحثثد  ال�سباب،  �سفوف  يف  تف�ست 
عليهم، مو�سحا اأن اختيار وجوه �سابة وجديدة ل متتلك ح�سورا على 
اأدوار مهمة لهم يف العمل، هو حتٍد كبري،  واإ�سناد  ال�ساحة الدرامية 
بهدف اخت�سار الوقت اأمام هذه املواهب للظهور على ال�سا�سة، بدل 

من انتظار فر�سة قد تتاأخر حتى تاأتي.
هثثو ثالث  اأن )وهثثثثم(،  بثثثنيَّ  عثثبثثدالثثعثثزيثثز،  �سليمان  الثثعثثمثثل  مثثوؤلثثف 
الأعمال التي يكتبها للموؤ�س�سة، بعد )فوق ال�سقف( و(داما�سكو(، 
حيث يتناول عمله اجلديد ظاهرة الهجرة غري ال�سرعية، التي 
�سكاين حثثثارة ي�سم  الثثراهثثن عثثر جتمع  الثثواقثثع  مثثن  لم�سها 
جمموعة من �سكانها الأ�سليني واملهجرين واملقيمني ب�سكل 

موؤقت، حتى ت�سمح لهم ظروفهم بالهجرة.
)وهم(  فبطولة  الثث�ثثسثثوريثثة،  الثثدرامثثيثثة  الأعثثمثثال  وكمعظم 

جماعية ت�سم اأ�سماء معروفة و�سابة، منهم املمثل زهري رم�سان، الذي قال عن �سخ�سيته يف العمل، اإنه يج�سد دور 
اأنه يتناول  الذي ي�ستحق، ل �سيما  بالقبول  العمل  باأن يحظى  اأمنيته  اأعمال فا�سد(، معربا عن  �سابق ورجل  )وزيثثر 

ظواهر تقدم لأول مرة على ال�سا�سة، والدور الذي يوؤديه جديد عليه كليا.
وهذا ما اأكدته املمثلة �سفاء �سلطان، باأن دورها اأي�سا جديد عليها، معربة عن �سعادتها بتجربتها الأوىل مع موؤ�س�سة 
الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين، التي متتاز باأنها تعمل �سمن عقلية فريق العمل الواحد، ما ينعك�س اإيجابا على العمل 

ككل.
وبينت �سلطان اأن الدراما ال�سورية، رغم مواجهتها �سعوبات �سديدة، فاإنها تفر�س نف�سها على اجلمهور العربي الذي 

يتابعها ب�سغف.
املمثلني، منهم:  العمل جمموعة من  ي�سم  والالذقية، يف حني  دم�سق  ت�سوير )وهثثم( يف حمافظتي  اأماكن  وتتوزع 
حممد الأحمد وزهري رم�سان وحازم زيدان وعالء قا�سم وو�ساح حلوم والفرزدق ديوب وزيناتي قد�سية ونور علي 

وغريهم.

انطلقت يف دم�سق كامريا املخرج حممد وقاف، لت�سوير امل�سل�سل الدرامي اجلديد )وهم(، عن ن�ض للكاتب �سليمان 
عبدالعزيز، واإنتاج املوؤ�س�سة العامة لالإنتاج االإذاعي والتلفزيوين يف �سورية.
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النف�سية امل�س�كل  من  حتمي  اأطعمة   4
يعرف املر�س العقلي باأنه م�ساألة �سلوكية اأو عقلية جتعل من ال�سعب على 
الغ�سب  نوبات  وت�سنف  احلثثيثثاة،  يِف  خمتلفة  حثثالت  مع  التعامل  ال�سخ�س 

املتكررة والذعر على اأنها ا�سطرابات عقلية.
موقع )بولد �سكاي( الِهْنِدّي ن�سح بعدد من الأطعمة التي حتمي من امل�ساكل 

النف�سية:
من  حتمي  التي   3 اأوميجا  الدهنية  بالأحما�س  مليئة  ال�سيا:  – بذور   1
ت�ساعد  الدهنية  الأحما�س  ِلأنَّ  كالكتئاب؛  والنف�سية  العقلية  الأْمثثرا�ثثس 
على اإبقاء املخ �سحياً وتزيد من التوا�سل بني خاليا الدماغ والتي ِبَدْوِرَها 

تزيد من قوة الذاكرة.
ال�سحة  حت�سن  التي  الغذائية  العنا�سر  بع�س  على  يحتوي  – البي�س:   2
الفوليك  حم�س  عثثلثثى  َيثثْحثثَتثثِوي  لأنثثثه  الثثنثث�ثثسثثاط،  عثثلثثى  وحتثثافثثظ  النف�سية، 
خاليا  وتطوير  الدماغ  ل�سحة  ِجثثّداً  هامة  مثثواد  وهي  والكولني  والبيوتني 

املخ والأع�ساب.
على  يوؤثر  ِبثثثثَدْوِرِه  وهثثذا  اله�سمي  اجلهاز  على  يحافظ  الثثزبثثادي:   –  3
اللنب  من  الكثري  اأن  تبني  وقثثد  العواطف،  مثل  الدماغ  من  معينة  وظائف 
ب�سكل مبا�سر على  ويوؤثر  بالقلق،  ال�سعور  التغلب على  ي�ساعد يف  اأن  ميكن 
احلالة املزاجية ويقلل من هرمونات التوتر. 4 – الروكلي: من اخل�سروات 
الغنية ببع�س املركبات ال�سحية للدماغ، كما اأنه يحتوي على كميات عالية 

من البوتا�سيوم التي تزيد من ن�ساط الدماغ.

مل�ذا يت�س�قط �سعر امل�س�بني ب�أمرا�ش ال�سرط�ن؟
ال�سرطانية،  للمعاجلة  املتكررة  الآثثثار اجلانبّية  ال�سعر من  ت�ساقط  يعتر 
كما اأّنه ي�سبح قلق حقيقّي بالن�سبة للعديد من املر�سى، وكل اأدوية العالج 
�سريعاً،  املتنامية  ال�سرطانية  اخلاليا  تهاجم  قوية  اأدويثثة  هي  الكيميائي 
كما تهاجم اأي�ساً خاليا اأخرى متنامية �سريعاً يف اجل�سم، مبا يف ذلك تلك 

اخلاليا املوجودة يف جذور ال�سعر.
الكيميائي  العالج  تلقي  جراء  ال�سعر  ت�ساقط  من  املعاناة  احتمالية  ولكن 
ت�ستند يف الغالب اإىل نوع وجرعة الدواء الذي يتلقاه امل�ساب، ورغم ذلك، 
تعتمد  ال�سعر  ت�ساقط  بعد  ال�سحي  اجل�سم  �سورة  على  احلفاظ  ففر�سة 

كثرياً على معنويات امل�ساب مبر�س ال�سرطان.
وقد ي�سبب العالج الكيميائي ت�ساقط ال�سعر من جميع اأنحاء اجل�سم ولي�س 
واحلواجب  الرمو�س  تت�ساقط  الأحيان  بع�س  ففي  الراأ�س فقط،  فروة  يف 
و�سعر الإبط وغري ذلك من ال�سعر املوجود يف اأنحاء اجل�سم، كما اأن بع�س 
اأدوية العالج الكيميائي تكون اأكر احتمالية من غريها من حيث الت�سبب 
يف ت�ساقط ال�سعر، وميكن اأن توؤدي اجلرعات املختلفة من الأدوية يف حدوث 
ب�سيطة  بدرجة  ال�سعر  كثافة  تقليل  جمرد  من  تبداأ  ما  بدرجة  الت�ساقط 
وحتى ال�سلع الكامل. وت�ستهدف اأدوية العالج الكيميائّي اخلاليا �سريعة 
النمو وتقتلها ب�سكٍل فعال كتلك املوجودة يف الورم اخلبيث، ومبا اأن جميع 
�سريعة  اخلاليا  كل  فعال  ب�سكل  لتقتل  م�سممة  الكيميائي  العالج  اأدويثثة 

ج ، ياأخذ بالت�ساقط مع اخلاليا ال�سرطانية. النق�سام، فاإن ال�سعر متفرِّ
فيكون  والثثثثثقثثافثثة   للتوا�سل  هثثامثثة  وظثثائثثف  مثثن  ال�سعر  ملثثا ميلكه  ونثثظثثراً 
املحّر�س  ال�سلع  ويثثكثثون  املثثريثث�ثثس،  معنويات  على  كبري  اآثثثثر  ذو  ت�ساقطه 
بالعالج الكيميائي يحتل ب�سكل ثابت راأ�س قائمة الأحداث املوؤملة للمر�سى 

اخلا�سعني للعالج الكيميائي.

؟  ال�سريك  عرف  من  اأول  • من 
-هم الرومان يف روما وال�سريك كلمة لتينية تعني الدائرة 

املجال�ض  على  ب��رمل��ان  كلمة  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  م��ن   •
الوطنية وجمال�ض االأمة ؟

- هم الفرن�سيني واأ�سلها بارل وتعني كالم 
؟ الربيد  طوابع  ا�ستخدمت  العامل  يف  دولة  اأول  • ماهي 

-هي بريطانيا يف عهد امللكة فكتوريا 
؟  الكعك  �سنع  من  اأول  • من 

-هم القدماء امل�سريني 
؟  اليدوية  ال�ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  • من 

-هم اجلنود الريطانيني .
؟  املعلقة  بابل  حدائق  بنى  • من 

- هو امللك الأ�سوري نبوخذ ن�سر الثاين 

 200 اأو   150 اإىل  اأطول حياة قد ت�سل  اأن الفيل يعي�س  اأن من بني احليوانات الثدية يعتقد  • هل تعلم 
 100 اأكر من  اأي�ساً  �سنة، واحل�سان يعي�س اأحياناً فوق الث50 عاماً. ومن بني الطيور فاإن الن�سور تعي�س 
�سنة. اأما بطل احلياة الطويلة فهي ال�سلحفاة، فهناك �سلحفاة م�سهورة جداً تدعى �سلحفاة موي�سيو�س عا�ست 

بكل تاأكيد 152 �سنة ومنهم من يعي�س اأكر من 200 �سنة. 
• هل تعلم اأن الكنغر يعتر اأحد اأغرب واأقدم اأجنا�س احليوانات املوجودة على الأر�س اليوم. وهو يتواجد 
بكرة يف ا�سرتاليا، وي�ستهر بجرابه املوجود على بطنه الذي يحمل فيه �سغريه بعد الولدة. يقف الكنغر 
اأمامية ق�سرية ذات خمالب �سغرية، ورجثثالن خلفيتان  اأرجثثل  النمو بطول حوايل مرتين. ولديه  املكتمل 

طويلتان جداً وهما اللتان متكنان الكنغر من القفز مل�سافات طويلة ت�سل اأحياناً اإىل 6 اأمتار. 
اخلوف  عند  لي�س  ولكن  دموع  له  تنزل  التم�ساح  واأن  �سعيداً.  يكون  عندما  ذنبه  يهز  الكلب  اأن  تعلم  • هل 

اأو الأمل، اإمنا عندما يكون ياأكل �سيئاً اأكر من ات�ساع فتحة فمه، واأن القط يقو�س ظهره عند اخلوف. 
التي  وال�سفادع  البحرية  ال�سفادع  هي  الرمائية  احليوانات  من  جمموعات  ثالث  هناك  اأن  تعلم  • هل 

تعي�س غالباً على الياب�سة ول ذيل لها. وال�سمندرية، واحليوانات احلجرية. 
اإىل  تعود  الياب�سة فهي  تعي�س على  اأنها  الرمائية، ورغم  من احليوانات  1040 جن�ساً  اأكر من  • هناك 

املاء ملو�سم املعا�سرة، حيث ت�سع البيو�س هناك. 

وردة وعازف املزمار 
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فوائد االأنانا�ض 
اأو�ثثثثثثثثثثثثثثثسثثثثثثثثثثثثثثثح املثثثثثثثثثوقثثثثثثثثثع 
الثثثثثطثثثثثبثثثثثي الأمثثثثثريثثثثثكثثثثثي 
املخت�س   ،"Health"
بثثثثثثفثثثثثثوائثثثثثثد الأغثثثثثثثثذيثثثثثثثثة 
الطبيعية،  والثثعثثالجثثات 
من  الأنثثثثثثثثانثثثثثثثثا�ثثثثثثثثس  اأن 
التي ل  القوية  املغذيات 
غنى عنها للج�سم، حيث 
اإنزمي  على  يحتوي  اإنثثه 
وفيتامني  الثثرومثثيثثلثثني 

C، وكالهما يعمالن على اإزالة ال�سموم وفى عملية ال�سفاء من اجل�سم.
واأ�سار اخلراء اإىل اأن الأنانا�س يقلل اللتهاب لأنه يحتوي على الروميلني، 
وهو الإنزمي الذي له تاأثري م�ساد لاللتهابات، وي�ساعد على التخل�س من 
الأن�سجة  كل  ي�سيب  الذي  اللتهاب  ال�سموم من اجل�سم عن طريق وقف 

والأع�ساء يف اجل�سم.
ولفتوا اإىل اأنه ميكن اإدخال الأنانا�س يف الروتني اليومي كعالج لإ�سابات 
اإنه  الباحثون،  واأ�ثثسثثاف  والأمل،  اللثثتثثهثثاب  مثثن  احلثثد  طريق  عثثن  املفا�سل 
ي�ساعد على فقدان الوزن، حيث اإنه يحتوي على الألياف، والتي تعمل على 

بطء عملية اله�سم وتطيل ال�سعور بالمتالء.

�ُسرب ما يكفي من املاء �سروري ل�سحة الع�سالت واملفا�سل، وتدفق 
الدورة الدموية، وم�ساعدة اخلاليا على امت�سا�س املغذيات، لكن 

ل�سرب املاء الدافئ فوائد اإ�سافية.
اإليك ما حتتاج معرفته عنها:

تناول  قبل  الدافئ  املاء  �سرب  اأن  درا�سات  وجدت  التخ�سي�س:   1-
اإنقا�س  على  ي�ساعد  ما  الثثدهثثون؛  حثثرق  عملية  من  يزيد  الطعام 

الوزن.
على  الأمعاء  قدرة  تقل  اجل�سم  يف  املاء  يقل  عندما  اله�سم:   2-
ا�ستمرار  ومثثثع  الإخثثثثثراج،  �سعوبة  وتثثتثثزايثثد  املثثغثثذيثثات،  امت�سا�س 
امل�سكلة  تثثتثثطثثور  وقثثثد  ومثثثوؤملثثثاً  مثثزمثثنثثاً  الإمثث�ثثسثثاك  ي�سبح  اجلثثفثثاف 

للبوا�سري.

لنف�سه،  اجل�سم  تنظيف  الدافئ  املاء  ين�ّسط  اجل�سم:  تنظيف   3-
والتخل�س من ال�سموم �سواء عن طريق العرق اأو التبول.

توؤكد  درا�سات  وجود  عدم  من  الرغم  على  الدموية:  الدورة   4-
ال�سلة بني املاء الدافئ وحت�سني تدفق الدم، اإل اأنه ُيعتقد اأن املاء 

الدافئ يح�سن الدورة الدموية.
الدافئ  املثثاء  �ُسرب  ي�ساعد  بجروح  الإ�سابة  حالة  يف  الأمل:   5-

على تخفيف الأمل.
ي�ساعدان  وبثثخثثاره  ال�ساخن  املثثثاء  الأنثثفثثيثثة:  واجلثثيثثوب  الثثثرد   6-

اجليوب الأنفية، وب�سكل عام املاء الدافئ يخّفف اأعرا�س الرد.
التوتر،  تخفيف  على  الثثدافثثئ  املثثثاء  �ثثُسثثرب  ي�ساعد  الثثتثثوتثثر:   7-

وال�سيطرة على نوبات القلق.

عليه� ف  تعرَّ الدافئ..  امل�ء  ل�سرب  فوائد   7

عار�سة تقدم زي�ًّا من ت�سميم م�سمم االأزياء الهندي �سونيت فارما خالل اأ�سبوع امازون للمو�سة يف نيودلهي. )ا ف ب(

كثرياً ما م�سى ابراهيم عر �سوارع البلدة وهو مي�سك مزمارا ويعزف عليه اأحلانه اجلميلة فيبت�سم له النا�س 
ويلتف حوله الطفال ورمبا �سمعنا بع�س تغريد الطيور ي�ساحبه.. يف �سباح كان جميال رائعا خرج الطفال 
يلعبون وي�سحكون ويجرون هنا وهناك حتى داخل الغابة اجلميلة كنا ن�سمع ا�سواتهم و�سحكاتهم وعندما 
حان موعد الغداء عاد اجلميع ال وردة.. اين وردة، من راأى وردة.. تلك اجلميلة اين تكون مل تعرف امها او 
ت�سمع اجابة فقد اجاب اجلميع بانهم مل يروا وردة منذ ال�سباح فقد تفرقوا عند الغابة ومل تظهر مرة اخرى.. 
خرج اجلميع كبارا و�سغارا للبحث عن وردة قبل ان يحل الظالم وقد حزن اجلميع لغياب تلك الطفلة الرقيقة 
واخذ اجلميع ينادي- عند الغابة وعند النهر وعند �سفح اجلبل لكن اين وردة؟. وجاء ابراهيم مبزماره اجلميل 
القوي ودخل الغابة و�سار مي�سى وا�سدقاءه وهو يعزف احلانه اجلميلة ويقول لو �سمعتها وردة �ستنادي علي 

فهي دائما تفعل ذلك.
 مر وقت طويل ا�ساب اجلميع القلق فيه قبل ان ي�سمع ابراهيم �سوتا �سعيفا ياأتيه من بعيد في�سري جتاهه 
ويعزف ويعزف وي�ستمع حتى اقرتب ال�سوت اكر وبالفعل كانت وردة ب�سوتها ال�سغري الرقيق لكنه متعب، لقد 

وقعت يف حفره لحد ال�سيادين وبدًل من ان ت�سطاد احلفرة حيوانا �سغرياً ا�سطادت وردة.
 تعاون اجلميع يف اخراجها وحملها اإىل امها واحلمد هلل فقد كانت احلفرة لينه ومليئة بالطني فلم ت�سب ورده 
باأذى لكنها ا�سيبت باخلوف والذعر الذي زال مع �سماعها �سوت املزمار وقالت عندما �سمعت �سوت املزمار عاد 

ايل المل وردت يل روحى ..كم اع�سق �سوته حتى ولو كان داخل حفرة من الطني.


