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اأقرا�ص فيتامني  تغري حياة مر�سى ال�سكري
اأقرا�ص  اأن  اأ�سرتاليا  ديكني يف  اأجرتها جامعة  درا�سة حديثة  ك�سفت 
يف  ال�سكر  م�ستويات  خف�ص  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن   )C( �سي  فيتامني 

الدم، وفق ما ذكرت �سحيفة "ذات هريالد".
اأن تناول  ووجدت الدرا�سة، التي ن�سرت يف دورية ال�سكري وال�سمنة، 
ال�سكر  م�ستويات  تخف�ص  اأن  ميكن  يوميا،  ملغ   500 من  جرعتني 
امل��رت��ف��ع��ة يف ال���دم وت��ق��ل��ل م��ن ارت��ف��اع��ه ب��ع��د ال��وج��ب��ات ل���دى مر�سى 

ال�سكري من النوع الثاين.
اأ���س��ت��اذ م�����س��ارك يف البحث:  ال��روف��ي�����س��ور ج��ل��ني واديل، وه���و  وق���ال 
"وجدنا اأن ارتفاع �سكر الدم لدى امل�ساركني قد انخف�ص بعد الوجبات 
اأن  حيث  للغاية،  اإيجابية  اأخبار  "هذه  واأ���س��اف:  باملئة".   36 بن�سبة 
فرط �سكر الدم هو اأحد العوامل اخلطرية لأمرا�ص القلب والأوعية 
الدموية لدى الأ�سخا�ص الذين يعانون من مر�ص ال�سكري )النوع 
األف  اأكرث من مليون و200  اأ�سرتاليا وحدها  الثاين(". ويوجد يف 
�سخ�ص م�سابون مبر�ص ال�سكري )النوع الثاين(، وهو اأحد اأمرا�ص 

ال�سكري ال�سائعة يف دولة خمتلفة عر العامل.
يف  املوجودة  الأك�سدة  م�سادات  خ�سائ�ص  باإمكان  اأن��ه  واديل  واأو�سح 
الدم لدى  ال�سكر يف  العالية من  امل�ستويات  اأن تواجه   )C( فيتامني
اأقرا�ص  "فوائد  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال��ث��اين(.  )ال��ن��وع  ال�سكري  مر�سى 
فيتامني )C( باإمكانها اأي�سا التخفيف من اأمرا�ص �سائعة م�ساحبة 
يف  امل�����س��ارك��ني  اأن  واديل  واأك���د  الدم".  �سغط  ارت��ف��اع  مثل  لل�سكري 
لديهم  انخف�ست  ال��دم،  �سغط  ارت��ف��اع  من  يعانون  الذين  ال��درا���س��ة، 

.)C( اأي�سا م�ستويات �سغط الدم اأثناء تناول اأقرا�ص فيتامني

عاملنا ينتظر كارثة.. واحل�سرات ال�سبب
اأن  احل�سرات ميكن  اأن  م��ن  م��وؤخ��را،  ن�سر  ع��امل��ي،  علمي  تقرير  ح��ذر 
اأعدادها  اإذا ما توا�سل تراجع  تختفي عن وجه الأر���ص خالل قرن، 
"الغارديان"  �سحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا  احل��ال��ي��ة،  امل���ع���دلت  بح�سب 
الريطانية. وجاء يف اأول مراجعة علمية على هذا النطاق املو�سع، اأن 
اأعداد احل�سرات يف جميع اأنحاء العامل ترتاجع، وهي يف طريقها اإىل 
النقرا�ص، الأمر الذي يهدد بكارثة انهيار النظام البيئي الطبيعي". 
دورية  يف  ن�سرت  حتليلية  درا���س��ة  عن  عبارة  وه��ي  املراجعة،  واأ���س��ارت 
باملئة   40 من  اأكرث  اأعداد  اأن  اإىل  البيولوجية" العلمية،  "احلماية 
من اأنواع احل�سرات يف العامل ترتاجع وتتناق�ص، كما اأن ثلث اأنواعها 

مهدد بالنقرا�ص.
اأ�سعاف   8 اأ�سرع بحوايل  انقرا�ص احل�سرات حاليا  اأن معدل  وبينت 

من انقرا�ص الثدييات والطيور والزواحف.
واأو�سحت الدرا�سة التحليلية اأن العدد الإجمايل للح�سرات يرتاجع 
اإىل  طريقها  يف  اأنها  يعني  ال��ذي  الأم��ر  �سنويا،  املئة  يف   2.5 بن�سبة 
بالوترية  تراجعها  ا�ستمر  ما  اإذا  اأق��ل،  اأو  قرن  غ�سون  يف  النقرا�ص 

نف�سها.
النقرا�ص  ي�سهد عملية  ب���داأ  الأر�����ص  ك��وك��ب  ف���اإن  ل��ل��درا���س��ة  ووف��ق��ا 
فادحة  بخ�سائر  تفيد  ت��ق��اري��ر  م��ع  ت��اري��خ��ه،  يف  ال�ساد�سة  اجل��م��اع��ي 
ب��ال��ف��ع��ل ت��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا احل��ي��وان��ات ك��ب��رية احل��ج��م، وه���ي الأ���س��ه��ل يف 

الدرا�سة والبحث.
غري اأن احل�سرات هي الأكرث تنوعا بكثري، والأكرث عددا وانت�سارا من 
باقي مكونات مملكة احليوان، بل اإن عددها اإجمال يفوق عدد �سكان 

�سعفا.  17 بحوايل  ن�سمة،  مليار  الأر�ص، البالغ عددهم نحو 7.7 

�سماعات راأ�ص جديدة لع�ساق الألعاب 
التي  ال��راأ���ص،  �سماعات  من  جديدة  جمموع  لوجيتك  �سركة  اأطلقت 
الهواة  من  ب��دءاً  الأل��ع��اب،  ع�ساق  جميع  متطلبات  تلبية  اإىل  تهدف 

وحتى املحرتفني.
لوجيتك  ال�����س��م��اع��ات  �سل�سلة  اأن  ال�سوي�سرية  ال�����س��رك��ة  واأو���س��ح��ت 
و   G635 و   G432 و   G332 م��ودي��الت  ت�سم  اجل��دي��دة   G

.G935
 G935 7.1 وياأتي املوديل الفاخر من �سماعات الراأ�ص الال�سلكية
مزامنتها  مي��ك��ن  وال��ت��ي   ،RGB ب��اإ���س��اءة  م����زودا   Lightsync
ب�سكل ديناميكي مع الألعاب ومقاطع الفيديو واملو�سيقى عن طريق 
تقنية Lightsync، ويعتر هذا املوديل اأول �سماعة من ال�سل�سلة 

اجلديدة ت�ستخدم م�سغل ال�سوت لوجيتك Pro-G 50 مم.
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ن�سيج ثوري يتاأقلم مع حرارة ج�سمك
اأن �سعرت بالإحباط عندما ارتديت كنزة تقيك الرد،  ل �سك واأنك �سبق 
وا�سطررت خللعها وحملها يف وقت لحق بعد ارتفاع حرارة الطق�ص، لكن 

مع هذا القما�ص اجلديد لن يكون عليك فعل ذلك. 
طّور جمموعة من الباحثني الأمريكيني ن�سيجاً ثورياً، ميكنه تعديل درجة 
ت�سعر  عندما  الت�سخني  بعملية  يقوم  فهو  اجل�سم،  حلاجة  تبعاً  ح��رارت��ه 

بالرد، ويطلق احلرارة عندما يكون الطق�ص حاراً.
وُي�سنع هذا الن�سيج من ال�سوف التقليدي امل�ستخدم يف املالب�ص الريا�سية، 
ولكنه مغطى بطبقة رقيقة من معدن مو�سل، ويقول امل�سنعون اإنه اأكرث 
فعالية، حيث يقوم بتعديل حرارة اجل�سم بن�سبة %35، بخالف املالب�ص 

التقليدية التي ل تزيد الن�سبة فيها عن %5 فقط.
ويتوقع  امل��الب�����ص،  م��ن  اأخ���رى  قطعة  اأي  مثل  الن�سيج  ه��ذا  غ�سل  ومي��ك��ن 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  فقط،  دولرات   5 بنحو  اأك��رث  �سعره  يكون  اأن 

الريطانية.
�ساعد يف  وال��ذي  م��ريلن��د،  اأوي��ان��غ، من جامعة  الروفي�سور مني  ويقول 
ابتكار هذا الن�سيج، "مت اإن�ساء املادة مع فكرة التاأكيد على اأن ي�سعر مرتديها 
بالرتياح على الدوام، ولن يكون م�سطراً اإىل خلع اأو ارتداء املالب�ص مراراً 

وتكراراً، بل �سيتم تعديل احلرارة ب�سكل تلقائي".
ي�سطر  فلن  باحلر،  و�سعر  املكتب  يف  يجل�ص  ما  �سخ�ص  كان  "اإذا  واأ�ساف 
لت�سغيل مكيف الهواء اأو خلع بع�ص قطع املالب�ص، بل �سيتكفل هذا الن�سيج 

بتنظيم درجة حرارة ج�سمه".
لأن  باحلر،  مرتديه  ي�سعر  عندما  املعدن  اأ�سفل  املوجود  الن�سيج  ويكت�سف 
جلده ي�سبح رطباً بالعرق، ويوؤدي ذلك اإىل تقلي�ص األياف الن�سيج وتقريبها 
�سحنة كهربائية تطرد احل��رارة من  وينتج عن ذلك  البع�ص،  بع�سها  اإىل 
اجل�سم. وعندما ي�سعر مرتدي هذا الن�سيج بالرد مرة اأخرى، تتو�سع املادة 

من جديد، مع �سحب املعدن للدفء من الهواء يف اخلارج.

�ساير�ص حت�سر »اإزنت اإت 
رومانتيك« بدل من زوجها 
�ساير�ص  م��اي��ل��ي  ال���ب���وب  م��غ��ن��ي��ة  ن���اب���ت 
حديثة الزواج عن زوجها ممثل هوليوود 
ليام هيم�سورث يف العر�ص الأول لفيلمه 
اإت  )اإزن����ت  للرومان�سية"  "يا  الأح����دث 

رومانتيك( بعد تعر�سه لوعكة �سحية.
اأمام عد�سات امل�سورين  وتهادت �ساير�ص 
يف  ودخ��ل��ت  ال��ط��وي��ل  الأح��م��ر  بف�ستانها 
اأحاديث مع �سحفيني اإىل جانب جنمتي 
ال��ف��ي��ل��م ال��روم��ان�����س��ي ال��ك��وم��ي��دي ريبل 

ويل�سون وبريانكا ت�سوبرا.
ول��������دى �����س����وؤال����ه����ا ع�����ن اأك��������رث الأم��������ور 
الرومان�سية التي مرت بها، ردت �ساير�ص 
التي تزوجت هيم�سورث يف حفل عائلي 
"رمبا  املا�سي  الأول  كانون  دي�سمر  يف 
يكون ما اأفعله الآن، اأنا هنا... ويف كامل 
لفيلم  للرتويج  رفيق  دون  وم��ن  اأناقتي 
اأحبه. هذا جميل بالفعل.  الرجل الذي 

اإنه مدين يل".
زوجها،  عن  تفا�سيل  يف  اخلو�ص  ودون 
ل  حزين.  "اإنه  بالقول  �ساير�ص  اكتفت 

)ي�سعر( اأنه بخري الآن".

القولون الع�سبي.. التنومي 
املغناطي�سي للتحكم يف اأعرا�سه �ص 23

على  ت�ساعدك  اأطعمة   4
النوم ب�سكل اأف�سل

اأ�سارت جملة "فرويندين" الأملانية اإىل اأن 
هناك بع�ص الأطعمة التي ت�ساعد اجل�سم 

على النوم العميق ب�سكل اأ�سرع، وهي:

 البي�ض
 ب�سبب حمتواه العايل من الروتني يعتر 
ال��ب��ي�����ص م���ن الأط��ع��م��ة امل��ن��ا���س��ب��ة لوجبة  
ال��ع�����س��اء، ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة كبرية 
الذي  تريبتوفان   الأم��ي��ن��ي  احلم�ص  م��ن 
هرمون  لإن��ت��اج  ال�سرورية  امل��واد  من  يعدُّ 

امليالتونني املعروف بهرمون  النوم.

 اجلوز
 اكت�سف علماء يف جامعة تك�سا�ص اأن اجلوز 
يحتوي على كمية كبرية من  امليالتونني، 
ول����ذل����ك اأو������س�����وا ب���ت���ن���اول ب��ع�����ص اجل����وز 

ل��رف��ع م�ستوى  ال���ن���وم   اإىل  ال���ذه���اب  ق��ب��ل 
النوم  وال���دخ���ول يف  ال����دم  امل��ي��الت��ون��ني يف 

ب�سكل اأ�سرع.

 الأرز
 ميكن لكمية قليلة من الأرز امل�ساعدة على 
الكربوهيدرات  لأن   اأف�����س��ل،  ب�سكل  ال��ن��وم 
املوجودة تزيد تركيز الرتيبتوفان يف الدم، 
املزيد  على  الكاملة  احلبوب  اأرز   ويحتوي 
م���ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل��اغ��ن�����س��ي��وم، وه���و ما 

ي�ساعد  على راحة الع�سالت والأع�ساب.

 ال�سلمون
اأف�سل  ب�سكل  النوم  على  ال�سلمون  ي�ساعد   
لحتوائه على الأحما�ص الدهنية اأوميغا  3 

التي حتفز اجل�سم على اإنتاج امليالتونني.

واأ�سار الباحثون اإىل اأن درا�ستهم، التي اأجروها على فئران 
امل��خ��اوف عر عدة  انتقال  �سبب  تف�سر  اأن  جت��ارب، ميكن 
التي  التجارب  خالل  الباحثون  وربط  الب�سر.  من  اأجيال 
النعناع  رائحة  بني  حامل  غري  فئران  اإن��اث  على  اأجروها 
الفئران  ه��ذه  واج��ه��وا  ث��م  خفيفة،  كهربائية  �سدمات  و 
اأن ترتافق هذه  اأن ولدت ولكن دون  بعد  النعناع  برائحة 
اأن  للباحثني  وت��ب��ني  الكهربية.  ال�سدمات  م��ع  ال��رائ��ح��ة 
اأيام  الفئران ال�سغرية التي مل مي�ص على ولدتها �سوى 
اأمها،  وج��ود  يف  النعناع  رائ��ح��ة  م��ن  النفور  تعلمت  قليلة 
ب�سدمات  اخلا�سة  ال�سيئة  للتجربة  تعر�سها  ع��دم  رغ��م 

الكهرباء.
كما اأظهرت جتربة اأخرى اأن وجود الأم مل يكن �سرورياً 
رائحة  الباحثون  ينقل  اأن  يكفي  واأن��ه  اخل��وف  ه��ذا  لنقل 
ال��ف��ئ��ران حديثة  ب���الأم اإىل قف�ص  ع��رق اخل���وف اخل��ا���ص 
الولدة ويربطوها برائحة النعناع. عندها تبني للباحثني 
اأن النفور الذي نقلته الأم لأولدها �سد النعناع ميتد فرتة 
طويلة فاجاأت العلماء واأن اخلوف ا�ستمر 30 يوماً كاماًل 

لدى فئران تعر�ست جلل�سة خوف يف عمر 13 يوماً.
مخ  على  الباحثون  اأج��راه��ا  التي  الفحو�ص  اأظ��ه��رت  كما 
وهي  املخية،  اللوزة  منطقة  يف  قوياً  ن�ساطاً  الفئران  هذه 
يف  كبري  ب�سكل  وت�سارك  العواطف  عن  امل�سوؤولة  املنطقة 
املخاوف واأنه عندما اأعطى الباحثون الفئران مادة توقف 

عمل هذه املنطقة فاإنها ل تتعلم اخلوف.

تن�سحب  درا�ستهم  نتائج  اأن  الأمريكيان  الباحثان  واأك���د 
ن�سله  ي���ورث  اأن  مي��ك��ن  الإن�����س��ان  واأن  الب�سر  ع��ل��ى  اأي�����س��اً 
اأن  درا�ستنا  "اأظهرت  الباحثان:  وق��ال  املر�سية.  خماوفه 
اأمهاتهم  املخاوف من  يتعلموا  اأن  ال�سغار ميكن  الأطفال 
يف �سن مبكرة جداً"، لأنهم يكت�سبون خرات اأمهاتهم قبل 
اأن ي�ستطيعوا اكت�ساب خرات باأنف�سهم. والأهم من ذلك 
اأن املعلومات التي يكت�سبها الأطفال ال�سغار عر اأمهاتهم 
تبقى فرتة اأطول من املعلومات التي يكت�سبونها من خالل 

جتاربهم املبا�سرة، اإذ مل تتكرر هذه التجارب".

ملاذا متار�ض الأجنة الركل داخل الأرحام؟!
اأن يزداد  اأعرا�ص الفرتات الأخ��رية من احلمل،  اأب��رز  من 
ال�سبب  ما  ال��رك��ل.  عملية  عر  الرحم  يف  ن�ساطا  اجلنني 
ال��رك��ل يف  اأهمية  تبنّي م��دى  درا���س��ة حديثة  ذل���ك؟!  وراء 

تطوير القدرات العقلية واجل�سدية للجنني.
يف درا�سة اأعدتها كلية جامعة لندن، بالتعاون مع م�ست�سفى 
"�ساينتيفيك  جم��ل��ة  م���وؤخ���را  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  َن�����س��رت  ال��ك��ل��ي��ة، 
رحم  داخ��ل  اجلنني  رك��الت  اأن  تُبث  ريبورت�ص" العلمية، 
لنف�سه،  ج�سدية"  "خريطة  بت�سكيل  ل��ه  ت�سمح  ق��د  الأم، 
به.  املحيطة  البيئة  ا�ستك�ساف  م��ن  النهاية  يف  ومتكينه 
وقام الباحثون بقيا�ص موجات الدماغ التي ت�سدر عندما 
العني  حركة  "نوم  اأثناء  باأطرافها،  بالركل  الأجنة  تقوم 
ال�سريعة،  الدماغية  املوجات  اأن  وج��دوا  حيث  ال�سريعة"، 

وه��ي بال�سبط من��ط امل��وج��ات ل��دى حديثي ال���ولدة، يتم 
اإطالقها يف الن�سف املقابل من املخ.

مرحلة  ه��ي  ال�سريعة"،  العني  حركة  "نوم  اأن  اإىل  ي�سار 
وعلى  ال�سريعة.  العني  بحركة  تتميز  النوم  مراحل  من 
�سبيل املثال، توؤدي حركة اليد اليمنى للجنني اإىل اإطالق 
موجات دماغية، بعد ذلك مبا�سرة، يف اجلزء الأي�سر من 
املخ الذي يتعامل مع اللم�ص يف اليد اليمنى. ي�سار اإىل اأن 

حجم هذه املوجات الدماغية يكون الأكر لدى الأجنة.

الركل والنمو الدماغي 
اأثناء  اأن ركالت اجلنني  اإىل  اأي�سا  الدرا�سة  نتائج  وت�سري 
امل��راح��ل الأخ����رية م��ن احل��م��ل، وحت��دي��دا ال��ث��ل��ث الأخري 
املدخالت  تتعامل مع  املخ  ت�ساعد يف منو مناطق يف  منه، 
احل�سية، وهي الطريقة التي يطور بها اجلنني الإح�سا�ص 
التي  ال�سريعة  ال��دم��اغ��ي��ة  امل��وج��ات  تختفي  ث��م  بج�سده. 
تثريها احلركة، عندما يبلغ الطفل ب�سعة اأ�سابيع. ويقول 
لورينزو فابريزي، طبيب علم الأع�ساب ووظائف الأع�ساء 
اإعداد  امل�ساركني يف  واأحد  لندن،  بكلية جامعة  وال�سيدلة 
اأن احلركة العفوية وردود الفعل  "من املعروف  الدرا�سة: 
املبكرة،  النمو  ف��رتة  خ��الل  املحيطة  البيئة  من  الالحقة 
ل��دى حيوانات مثل  امل��خ  ر�سم خرائط  اأج��ل  �سرورية من 
اجلرذان. وقد اأظهرنا هنا اأن ذلك قد ينطبق على الب�سر 

اأي�سا".

علماء: الأم تنقل املخاوف لوليدها عرب رائحة العرق

اأعلن باحثان من اأمريكا اأن الأمهات اللواتي 
ميكن  احلمل  اأثناء  نف�سية  باأزمات  ي�سنب 
حديثي  اأطفالهن  اإىل  خماوفهن  ينقلن  اأن 
الأطفال  هوؤلء  يتعر�ض  اأن  دون  ال��ولدة 

اأنف�سهم لتجارب نف�سية �سيئة.
وريجينا  ديبيك  جا�سيك  الباحثان  قال 
مي�سيغان  ج��ام��ع��ة  م��ن  ���س��ول��ي��ف��ان  م���اري 
درا�ستهم  يف  الأمريكية،  اآرب��ر  اآن  مبدينة 
التي ن�سرت يف جملة "برو�سيدنغز" التابعة 
لي�ض  اإن��ه  للعلوم،  الأمريكية  للأكادميية 
اإىل  حا�سرة  الأم  تكون  اأن  ال�سروري  من 

لتنقل  وليدها  جانب 
النف�سية  خماوفها 
عرق  رائ��ح��ة  واإن 

لنقل  ي��ك��ف��ي  الأم 
اخل��وف ال��دائ��م لدى 

اأطفالهن.

وات�ساب يطلق ميزة 
اأمنية جديدة

اأيام  ق��ب��ل  وات�����س��اب  تطبيق  اأط��ل��ق 
ميزة اأمنية جديدة، متنع الآخرين 
ي��ت��م��ك��ن��ون م��ن الدخول  مم��ن ق��د 
على  التل�س�ص  م��ن  ج��ه��ازك،  اإىل 
ر�سائلك يف وات�ساب، وفق ما ذكرت 

جملة "فورب�ص" الأمريكية.
وي��ت��ط��ل��ب ت��ف��ع��ي��ل م���ي���زة الأم������ان 
اإ�سدار  اأح���دث  تن�سيب  اجل��دي��دة 
من تطبيق وات�ساب )2.19.20(. 
ال��ت��ط��ب��ي��ق على  ك���ان حت��دي��ث  واإن 
فيمكنك  تلقائيا،  يحدث  ج��ه��ازك 
ال��ت��اأك��د م��ن الإ���س��دار الأخ���ري من 
"الإعدادات"  على  ال�سغط  خالل 
ا�سم  �ستجد  حيث  "امل�ساعدة"،  ثم 
اآخر ن�سخة من وات�ساب على �سكل 
التاأكد  بعد  ال�سا�سة.  اأعلى  �سورة 
من اأن ن�سخة وات�ساب هي الأحدث 
 ،)2.19.20( ال���رق���م  وحت���م���ل 
ن��ع��ود م���رة اأخ�����رى ل��ل�����س��غ��ط على 
"احل�ساب"،  على  "الإعدادات" ثم 
هذه  ع��ن��د  "اخل�سو�سية".  ث���م 
"قفل  ل������ك  ����س���ي���ظ���ه���ر  امل����رح����ل����ة 
خيارين  اأم��ام  و�ستكون  ال�سا�سة"، 
اأو   Touch ID ال�سا�سة:  على 
يتنا�سب  مبا  وذل��ك   Face ID
الذي  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  ن�سخة  م��ع 
ت�����س��غ��ي��ل اأحد  ت�����س��ت��خ��دم��ه. وب���ع���د 
باإمكانك  ال�����س��اب��ق��ني،  اخل��ي��اري��ن 
التطبيق.  غ��ل��ق  ت��وق��ي��ت  اخ���ت���ي���ار 
خيارات   4 اأم�����ام  ه��ن��ا  و���س��ت��ك��ن��ون 
بعد  اأو  بعد دقيقة  اأو  للغلق: حال 

�ساعة. بعد  اأو  دقيقة   15

ميغان ماركل ترد 
على اأكاذيب والدها

اأ�سهر من التهامات والتقارير  بعد 
و�سائل  ن�سرت  العلنية،  واخل��الف��ات 
اإعالم بريطانية ن�ص ر�سالة م�سربة 
اأر���س��ل��ت��ه��ا دوق�����ة ���س��ا���س��ي��ك�����ص زوج���ة 
اإىل  ه���اري، ميغان م��ارك��ل،  الأم���ري 
وال���ده���ا ت��ع��رتف ف��ي��ه��ا اأن����ه "حطم 
عن  ب���ال���ت���وق���ف  وت���ط���ال���ب���ه  قلبها" 
الر�سالة  ن�����ص  يف  وج�����اء  ال����ك����ذب. 
املكونة من 5 �سفحات، التي ن�سرتها 
"ديلي ميل" الريطانية:  �سحيفة 
"لقد تو�سلت اإليك لتقبل امل�ساعدة.. 
اأر�سلنا �سخ�سا ملنزلك )مل�ساعدتك(، 
وبدل من اأن تتحدث معي لتبلغني 
له، توقفت  اأو رف�سك  بقبولك هذا 
اأن  الهاتف واخ���رتت  ال��رد على  ع��ن 

تتحدث فقط ل�سحف الف�سائح".
واأ�سافت املمثلة الأمريكية ال�سابقة 
كنت  "اإذا  ماركل:  توما�ص  لوالدها 
لل�سحفيني،  ت���ق���ول  ك��م��ا  حت��ب��ن��ي، 
اتركنا  اأرج�������وك  ت���وق���ف.  اأرج�������وك 
ذكرت  كما  ب�سالم".  حياتنا  نعي�ص 
يبلغها  مل  وال��ده��ا  اأن  ال��ر���س��ال��ة  يف 
ب��ع��دم ح�����س��وره ح��ف��ل زف��اف��ه��ا الذي 
تعر�سه  اإث��ر  املا�سي،  مايو  يف  اأق��ي��م 
قال  اأن��ه  م��ن  بالرغم  قلبية،  لأزم���ة 

لل�سحفيني اأنه اأبلغها بذلك.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية اأم الإمارات

اأبو ظبي التقني يتوج 54 فائزًا منهم 3 مواطنني من اأ�سحاب الهمم يف �سباقات  ال�سحة واللياقة 

مذكرة تفاهم بني دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي والوكالة الفيدرالية لل�سحافة والت�سال اجلماهريي – مو�سكو

رو�سيا �سيف �سرف دورة 2020 من معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

املحكمة ال�سورية  يف جامعة الإمارات ..  حماكاة لواقع املحاكم القانونية

•• العني - الفجر

واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  ت��وج 
54 م���واط���ن���اً وم��ق��ي��م��اً م��ن��ه��م ث���الث���ة م���واط���ن���ني من 
نحو  مع  تناف�سهم  بعد  الفوز  بجوائز  الهمم،  اأ�سحاب 
300 �سخ�ص من خمتلف الأعمار و اجلن�سيات �ساركوا 
بحما�ص �سديد يف �سباقات اجلري �سمن فعاليات الدورة 
الثامنة ملهرجان »املرح لل�سحة واللياقة 2019« التي 
اجلاري  فراير   23 حتى  التقني"  "اأبوظبي  ينظمها 
ال�سيخة  �سمّو  رع��اي��ة  حت��ت  ال��دول��ة،  اإم����ارات  مبختلف 
فاطمة بنت مبارك رئي�ص الحتاد الن�سائي العام رئي�ص 
الإمارات"،  "اأم  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ص 
واأن�سطة  �سحية  خ��دم��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تت�سمن  ح��ي��ث 
الأعمار  تتوافق مع خمتلف  وترفيهية عديدة  ريا�سية 
مبا ي�سع اأبناء املجتمع على الأمناط ال�سحية ال�سليمة 
تلبية  على  ق��ادرة  اأجيال وطنية  تكوين  ت�ساهم يف  التي 
الإمارات  دول��ة  رب��وع  كافة  يف  املن�سود  التقدم  متطلبات 

العربية املتحدة.
مركز  ع��ام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  وق��ال 
رئي�ص  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  ظبي  اأب���و 
العليا  زايد  اإدارة موؤ�س�سة  التنفيذية يف جمل�ص  اللجنة 
ع�سو  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  الإن�سانّية  للرعاية 
جزيرة  يف  تنظيمها  مت  اجل���ري  ���س��ب��اق��ات  اأن  امل��ج��ل�����ص، 
مثلوا  مت�سابق  ثالثمئة  مب�ساركة  باأبوظبي  ال�سعديات 
بالفعل  اجلميع  ج�سد  حيث  ال��ع��امل،  جن�سيات  خمتلف 

الإم���ارات، من خالل  الت�سامح2019" يف  "عام  معنى 
فيما  ال��ت��ع��اون  يف  ال��ع��ال��ي��ة  وال����روح  ال�����س��ري��ف  التناف�ص 
بينهم، وهو الأمر الذي يوؤكد على اأن ف�سيلة الت�سامح 
را�سخة ودائمة يف جمتمعنا الذي يتميز بتنوع الثقافات 
وال�سعادة  بالت�سامح  اأجواء مفعمة  التعاي�ص يف  و�سلمية 
والعمل والتناف�ص املفيد وذلك يف كل الأوقات وعلى مر 
ال�سنوات، معرباً عن �سعادته الكبرية مب�ساركة املواطنني 
اأ�سحاب الهمم يف ال�سباق املخ�س�ص لهم، م�سرياً اىل اأن 
"اأبوظبي التقني" ينظم الدورة اجلديدة من املهرجان 

تنفيذ  اأج����ل  طاقة" م��ن  اإع���اق���ة  ك��ل  �سعار" "يف  حت��ت 
املبادرات  ابتكار  ب�����س��رورة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
تفعيل  يف  ت�ساهم  التي  وامل�سابقات  املجتمعية  والرامج 
احل�ساري  ال��ت��ق��دم  يف  الهمم"  "اأ�سحاب  دور  وتنمية 
وال�سناعي الذي تعي�سه دولة الإمارات العربية املتحدة 
بعد  ما  مرحلة  خ��الل  خا�سة  وم�ستقبلها  حا�سرها  يف 
النفط حيث يكون املواطنون جميعاً هم امل�سدر الرئي�ص 

للرثوة.
واأكد �سعادة مبارك ال�سام�سي حر�ص "ابوظبي التقني" 

على امل�ساركة بابتكار وفاعلية لتنفيذ توجيهات القيادة 
الر�سيدة وحتقيق اجلهود امل�سهودة التي يقوم بها �سمّو 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانّية وذوي الحتياجات 
"اأ�سحاب  مبنظومة  الدائم  الرتقاء  اأجل  من  اخلا�سة 
قادرة  ثروة وطنية حقيقية  بعّدهم  الدولة،  الهمم" يف 
امل�سرق يف دولة  امل�ستقبل  امل�ساركة بقوة يف �سناعة  على 

الإمارات ب�سواعد اأبناءها الواعدين بكل اخلري.
وم���ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح حم��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ل��ي رئي�ص 
ق�سم التدريب والتطوير يف مهارات الإمارات باأبوظبي 
املواطنني  م��ن   19 اأن  الفائزين-  ت��وج  ال��ذي  التقني- 
للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�س�سة  التابعني  الهمم  اأ�سحاب 
بجدارة  �ساركوا  اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي  الإن�سانّية 
والتناف�ص  ال��راق��ي  الأداء  م��ن  رائ��ع��ة  م�ستويات  وق���دوا 
باملراكز  منهم  بفوز ثالثة  احتفلوا جميعا  كما  املتميز، 
 ، فقط  لهم  خ�س�ص  ال��ذي  ال�سباق  يف  الأوىل  الثالثة 
لفتا اإىل اأن ال�سباقات مت تق�سيمها اإىل �سباقات للرجال 
�سنية  م��راح��ل   4 اىل  مق�سم  وكالهما  للن�ساء  واأخ���رى 
وه��ي ما ف��وق ال�18 ع��ام��اً، وم��ن 16-18 ع��ام��اً، ومن 
11-16، ومن 11-7 اأعوام، اإ�سافة اىل �سباق اأ�سحاب 
اجليالين،  اأح��م��د  وه��م  منهم  ث��الث��ة  ف��از  حيث  الهمم 
فاز  فيما  احلو�سني،  وعبدالرحمن  الظاهري،  و�سيف 
ب�سباق الكبار رجال كل من مي�سيل ريان، ورامي يحيي، 
و�سياء بوخ�سرة، ويف �سباق الكبار �سيدات كل من ليديا 

�ستالن، واأيني كا�سي، وماريدا كويرك.

 •• اأبوظبي – الفجر

اختيار  اأب��وظ��ب��ي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  اأعلنت   
رو�سيا لتكون �سيف �سرف الدورة ال� 30 من معر�ص 

اأبوظبي الدويل للكتاب عام 2020.
من املتوقع اأن ت�ستقطب م�ساركة رو�سيا املتميزة عدداً 
ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي  املعر�ص  اإىل  ال���زوار،  م��ن  ك��ب��رياً 
على النتاج الثقايف والأدبي والفني العاملي، حيث ُتنظم 
طوال  املتنوعة  والأن�سطة  الفعاليات  من  وا�سعة  باقة 
ت�سمل  خمتلفة  جوانباً  �ستغطي  والتي  املعر�ص،  مدة 
وقد  رو���س��ي��ا،   يف  واملو�سيقى  وال��ف��ن  وال��ث��ق��اف��ة  الأدب 
مذكرة  – اأب��وظ��ب��ي  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وق��ع��ت 
والت�سال  لل�سحافة  الفيدرالية  الوكالة  مع  تفاهم 
اجلانب  م�����س��ارك��ة  لتن�سيق  – م��و���س��ك��و،  اجل��م��اه��ريي 

الرو�سي يف املعر�ص.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ���س��ع��ادة ���س��ي��ف ���س��ع��ي��د غ��ب��ا���ص، وكيل 
وفالدميري   ، اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة 
الفيدرالية  ال���وك���ال���ة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  ج���ري���ج���وري���ف، 

لل�سحافة والت�سال اجلماهريي – مو�سكو.
توفر امل�ساركة ال�ستثنائية لرو�سيا يف معر�ص اأبوظبي 
الدويل للكتاب فر�سة فريدة للم�ستثمرين يف الدولة 
الذين ي�سعون اإىل اغتنام الفر�ص التي توفرها �سركات 
التعاون  جمل�ص  دول  يف  م��وج��ودة  رو�سية  ن�سٍر  ودور 

اخلليجي العربي.
الثقافة  دائ��رة  وكيل  �سعيد غبا�ص،  �سيف  �سعادة  وقال 

ك�سيف  رو�سيا  اختيار  "يوؤّكد  اأبوظبي:  وال�سياحة- 
اأبوظبي  م��ع��ر���ص  م��ن   2020 ع���ام  دورة  يف  ال�����س��رف 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ع��ل��ى ع��م��ق ال���رواب���ط ال��ت��ي جتمعها 
بينها  الرا�سخة  العالقة  ق��وة  وعلى  العربي،  بالعامل 
وبني دولة الإمارات. وا�ستناداً اإىل العالقات التجارية 
املجالت،  �ستى  يف  ال��ب��ل��دي��ن  يجمع  ال���ذي  وال��ت��ق��ارب 
فقد امتدت هذه الروابط لتغطي النتاجات الثقافية 
قدمتها  التي  والفنية  العلمية  والإجن����ازات  والأدب��ي��ة 
ث��ق��اف��ًة عريقة  ال��ع��امل ومتتلك  ت��ع��دُّ الأك���ر يف  دول���ٌة 

وتاريخاً موغاًل يف القدم".

واأ�ساف: "ل ت�ستند مكانة رو�سيا اإىل اقت�سادها واأدبها 
نتاجها  ِثَقل  لت�سمل  متتّد  بل  فح�سب،  عاملياً  ال�سهري 
ويف  الن�سر.  دور  اآلف  حتت�سن  حيث  اأي�����س��اً؛  الثقايف 
جهداً  ناألو  ل  فاإننا  احلكيمة،  قيادتنا  توجيهات  ظ��ّل 
لدعم امل�ساعي الرامية اإىل النفتاح الثقايف والحتفاء 
ب��ال��ث��ق��اف��ات الأخ�����رى، وذل���ك يف اإط����ار ه��دف��ن��ا لتعزيز 
ت��وج��ه��ات ال��ت��ح��ول ن��ح��و اق��ت�����س��اد ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة 

والت�سجيع على ال�سياحة الثقافية والنهو�ص بها".
املدير  ع���ل���ي،  اآل  م���اج���د  ع���ب���داهلل  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 
التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب يف دائرة الثقافة 

وال�سياحة – اأبوظبي ومدير معر�ص اأبوظبي الدويل 
للكتاب: "�ستحتفي الدورة ال� 30 من معر�ص اأبوظبي 
الدويل للكتاب برو�سيا، والتي تتميز بثقافتها الفريدة 
وفنونها واإرثها الغنيني عالوًة على تقاليدها القائمة 
يف  عميقاً  الفريدة  مالحمها  وتتوغل  املعرفة.  على 
التاريخ، قدمت خاللها جمموعًة وا�سعة من الأعمال 
والتاأليف  ال��ف��ن  جم����الت  يف  والإب���داع���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والن�سر واملعرفة. ومن جهٍة اأخرى، تر�سخ ا�ست�سافتنا 
التوا�سل  مّد ج�سور  الأم��د يف  الروؤية طويلة  لرو�سيا 

مع الثقافات العاملية الأخرى".
اأبوظبي  م��ع��ر���ص  ي��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  "من  واأ����س���اف: 
الدويل للكتاب 2020 فعاليًة ثقافيًة ناب�سًة باحلياة 
على  ال�����س��وء  �ست�سّلط  ال��ت��ي  رو���س��ي��ا،  م�ساركة  بف�سل 
الن�سر  ق��ط��اع  وم��الم��ح  الإب��داع��ي��ة  ونتاجاتها  لغاتها 
ب��ال��ف��ن��ان��ني والعقول  ل��ل��رتح��ي��ب  ن��ت��ط��ل��ع  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا. 
رو�سيا.  من  امل�سهورين  املوؤثرين  والكّتاب  الإب��داع��ي��ة 
النهو�ص  اإىل  الثقايف  التجمع  ه��ذا  ي���وؤدي  اأن  ون��اأم��ل 
بقطاع ن�سر م�سرتك ي�ستفيد من اأ�سواق الن�سر يف كال 
البلدين، عر توفري فر�ص التطوير املهني والنتاجات 
الفريدة امل�ستندة اإىل املعرفة للمثقفني والُكتَّاب يف كال 

البلدين".
العام  ه���ذا  دورة  ���س��رف  ���س��ي��ف  ه���ي  ال��ه��ن��د  اأن  ي��ذك��ر 
ال����دويل للكتاب وال����ذي يعقد  اأب��وظ��ب��ي  م��ن م��ع��ر���ص 
ال��ق��ادم، يف مركز  ابريل   30 اإىل    24 الفرتة من  يف 

اأبوظبي الوطني للمعار�ص. 

••  العني - الفجر

موزة الزعابي و�سمية الكمايل وب�سمة البدواوي ومرمي 
الزعابي طالبات من كلية القانون يف جامعة الإمارات 
القانونية من خالل  اأثبنت قدراتهن  املتحدة  العربية 
م�سابقة املحكمة ال�سورية التي تنظمها كلية القانون 
يف كل عام درا�سي جديد وتعد املحاكمة ال�سورية من 
اإىل  وتهدف  القانون  علوم  تدري�ص  يف  املبتكرة  الطرق 
واكت�ساب  املمار�سة  يف  القانوين  الن�ص  اأهمية  جت�سيد 
القانونية الالزمة، وتنمية القدرات  الطلب للمهارات 
واملدعي  املدعي  عن  للدفاع  الطلبة  ل��دى  ال�سخ�سية 

عليه اأمام اجلمهور.
ترافع  جنائية،  ق�سية  ال�سورية"  "املحكمة  تناولت   
فيها فريقني من الطالبات الأول: ميثل فريق النيابة 

العامة "الدعاء" والثاين ميثل فريق "الدفاع" ومتت 
املحاكم احلقيقية  املتبع متاما يف  النحو  املرافعة على 
الطلبة  بتقييم  املعنية  املنظمة  اللجنة  بح�سور  وذلك 
وحت��دي��د ال��ف��ائ��زي��ن. واأع����رب ال��دك��ت��ور ب��ط��ي املهريي 
بالطالبات  �سعادته  عن  امل�سابقة  حتكيم  جلنة  رئي�ص 
"اأن  واأ�سار:  ال�سورية،  املحاكمة  م�سابقة  يف  امل�ساركات 
الدفاع  بفريق  ثم  العامة  النيابة  بفريق  تبداأ  املرافعة 
ك��ل فريق  اأن  ال��ع��ام��ة، ح��ي��ث  الإج������راءات  ع��ل��ى ح�سب 
خ�س�ص له ع�سرون دقيقة ولكل طالبة اأن ترتافع ع�سر 
دقائق ومنح كل فريق دقيقتني اإىل ثالث دقائق تعقيبا 
على ما يعر�سه كل فريق. ويف نهاية املحاكمة عادة تعلن 
نتائج امل�سابقة يف حتديد اأف�سل فريق مرتافع واأف�سل 
اأو املدعي عليه  مذكرة �سواء كانت مقدمة من املدعي 

وجائزة اأف�سل طالبة مرتافعة. 

عرو�ص ترفيهية وتعليمية للأطفال 
يف حديقة الإمارات للحيوانات

•• اأبوظبي  - الفجر 

اأبوظبي، تقدمي  الباهية يف  الإم��ارات للحيوانات مبنطقة  توا�سل حديقة 
عرو�سها الرتفيهية التعليمية الرائعة والتي تت�سمن، عر�ص اأ�سود البحر، 

وعر�ص التفاعل مع الفيلة، وعر�ص الطيور الإ�ستوائية. 
يف  واملمتعة  املتنوعة  العرو�ص  ه��ذه  تقيم  اأن��ه��ا  احلديقة  اإدارة  واأو���س��ح��ت 
�سيتمكن  حيث  ال��ري��ة،  احل��ي��اة  حديقة  ويف  امل�����س��رح  على  خمتلفة  اأوق����ات 
ال�سيوف من ح�سور عرو�ص تثقيفية حول ثدييات البحر املرحة، واإثراء 
تاأديته  ميكنهم  ال��ذي  وال���دور  البحرية،  البيئة  طبيعة  ح��ول  معلوماتهم 
للحفاظ على اأ�سود البحر، بالإ�سافة اإىل طرق تكيفها وخ�سائ�ص اأنظمتها 
البيئية. و�سيتمكن الأطفال من ال�ستمتاع مب�ساهدة حيل الغو�ص والت�سلق 

والرق�ص امل�سلية. 
الفيلة،  اإطعام  فر�سة  لل�سيوف  للحيوانات  الإم���ارات  حديقة  �ستتيح  كما 
واكت�ساب معلومات قيمة حول هذه الثدييات الرائعة التي تعد الأ�سخم يف 
العامل. اإن رادا ومادو فيلني مرحني، مت اإنقاذهما من اأحد خيام ال�سريك 
اأ�سبحا  اإنقاذهما  ومنذ  ل�سنوات عدة،  املعاملة  و�سوء  ل��الأذى  تعر�سا  حيث 
مي�سيان اأوقاتهما باللعب واملرح. بالإ�سافة اإىل عر�ص الطيور ال�ستوائية 
امللونة،  وال��ب��ب��غ��اوات  امل��زرق��ة،  الذهبية  ال��ب��ب��غ��اوات  يت�سمن  ال���ذي  ال��رائ��ع 
خمتلف  على  ال�سيوف  �سيتعرف  حيث  العرف.  ذات  الزهرية  والببغاوات 

اأنواع الطيور و�سي�ساهدون حيلها املمتعة. 
ومن جانبها، قالت نعيمة املحمودي، مديرة الت�سويق لدى حديقة الإمارات 
للحيوانات معلقة بهذا ال�سدد: "ي�سعدنا اأن نقدم ل�سيوفنا هذه العرو�ص 
القيمة التي ت�سم اأ�سود البحر والفيلة والطيور ال�ستوائية، م�ستمرين يف 
زيادة الوعي حول اأهمية احلياة الرية وطرق املحافظة عليها. اإن جتربة 
التفاعل مع احليوانات يف بيئاتها الطبيعة جتربة مذهلة حًقا، اإذ اإنها ت�سعر 

الزوار باأنهم يف ال�سافانا الأفريقية بالفعل". 

م�ست�سفى املفرق يفتتح عيادة 
متخ�س�سة لبالون املعدة

•• اأبوظبي -  الفجر

ال�سحية  للخدمات  ظبي  اأب��و  �سركة  من�ساآت  اأح��د  املفرق  م�ست�سفى  افتتح 
اإدارة امل�ست�سفى  "�سحة" موؤخرا عيادة متخ�س�سة لبالون املعدة �سعيا من 
اأبوظبي.  اإم��ارة  والتي يحتاجها جمتمع  الطبية  اأف�سل اخلدمات  لتوفري 
اأكد الدكتور: حممد كراجه - ا�ست�ساري اجلهاز اله�سمي واملناظري اأن  اإذ 
الوزن  الراغبني يف خ�سارة  املر�سى  با�ستقبال  بداأت  املعدة قد  بالون  عيادة 
ب�سكل �سحي وتقدمي الرعاية ال�سحية املطلوبة يف كل يوم اثنني من كل 

اأ�سبوع. 
البديلة  الطرق  من  تعد  املعدة  بالون  ب��اأن  كراجه  حممد  الدكتور:  واأف��اد 
خل�سارة الوزن غري اجلراحية عن طريق املنظار وبا�ستخدام خمدرا خفيفا 
اأنه  اإذ  دقيقة فقط  ث��الث��ون  اإىل  ب��ني ع�سرون  م��ا  اإج���راء مدته  وه��و  ج��دا 
منا�سب للذين يعانون من ال�سمنة املعتدلة والتي ل تعد من �سمن ال�سمنة 

املفرطة، بدءا من 18 �سنة وما فوق.
و�سمن  موؤهلة  املري�ص  حالة  تكون  اأن  "يجب  كراجة:  الدكتور  وي�سيف 
معايري معينة للقيام بهذا النوع من الإج��راء ويتم اأول قيا�ص الدهون يف 
اجل�سد بناء على الوزن والطول با�ستخدام معيار موؤ�سر كتلة اجل�سم، وهي 
ت��رتاوح ما بني  والتي  الذين يقعون �سمن كتلة اجل�سم  للمر�سى  ممتازة 
املر�سى الذين يودون  املعدة  بالون  اإجراء  اأي�سا  وي�ستطيع    .40 اإىل   30
القيام بعملية جراحية ليكون اجل�سد يف حالة �سحية  ال��وزن قبل  خ�سارة 

ممتازة للقيام باأي اجراء جراحي".  
اآخ��ر له  اإج���راء طبي  امل��ع��دة ك��اأي  ب��ال��ون  اإج���راء  ب��اأن  اأي�سا  ويفيد الدكتور 
موؤ�سرات جانبية ب�سيطة ولكنها نادرة احلدوث يف احلالت امل�سنفة والتي 
تقع �سمن املعايري املطلوبة؛ اإذ اإن اإحدى املخاطر النادرة والتي قد يعاين 
الدقيقة  الأمعاء  على  حمتوياته  وت�سرب  البالون  انكما�ص  املري�ص  منها 
اإذ  البول  لون  تغري  عند  املري�ص  ويالحظها  ماحلة  مياه  عن  عبارة  وهي 
يجب على املري�ص عندها التوا�سل مع الطبيب املعالج ب�سكل �سريع ليتم 
اإزالة البالون بطريقة غري جراحية اأي�سا عن طريق املنظار. وهو اجراء ل 
يغري اأبدا من �سكل املعدة ول يوؤثر عليها �سلبيا. وي�ستطيع املري�ص و�سع 

بالون اآخر بعد فرتة معينة من جتهيز املعدة ل�ستقبال بالون جديد.
ويرتك البالون يف املعدة عادة ملدة ترتاوح ما بني 6 اإىل 12 �سهرا اإذ اإنه 
وبعد هذه املدة ي�سبح البالون معر�ص للتلف وبعدها يتم تفريغ حمتوى 
اأي�سا. واأكد الدكتور حممد  البالون و�سحبه من املعدة عن طريق املنظار 
دون  م��ن  التحكم بحجمه  يتم  ب��ال��ون ج��دي��د  ق��د مت تطوير  ب��اأن��ه  ك��راج��ه 
التحكم بحجم  وذل��ك عن طريق  املعدة  وج��وده يف  واأثناء  لإزالته  احلاجة 
ال�سائل يف البالون وهي من املميزات اجلديدة لبالون املعدة.  بالون املعدة 
من الإجراءات الب�سيطة لفقدان الوزن والهدف هو م�ساعدة املري�ص بقدر 

الإمكان للح�سول على حياة �سحية منا�سبة.  

•• الإ�سكندرية - الفجر

كرمت معايل غادة وايل وزيرة الت�سامن الجتماعي يف جمهورية 
م�سر العربية �سعادة الدكتور اأحمد �سامل اآل �سودين رئي�ص الحتاد 
العربية،  ال��دول  جامعة  يف  العقاري  والتطوير  لال�ستثمار  العربي 
لدوره  وتكرمياً  والقت�ساد،  التنمية  يف  العربية  مل�سريته  تقديراً 
والإماراتيني  امل�سريني  الأع��م��ال  رج��ال  ب��ني  العالقات  توطيد  يف 
املحافظات  يف  الإم��ارات��ي  ال�ستثمار  لت�سجيع  الدائمة  وم��ب��ادرات��ه 
امل�سرية على كافة ال�سعد.  جاء ذلك خالل الحتفال الذي نظمه 
عبد  الدكتور  معايل  بح�سور  الإ�سكندرية   الأعمال  رجال  جمل�ص 
العزيز قن�سوة حمافظ الإ�سكندرية ونادية عبده حمافظ البحرية 
والدكتور خالد حنفي رئي�ص احتاد الغرف العربية يف بريوت واأحمد 

الوكيل رئي�ص احتاد الغرف امل�سرية واملهند�ص حممد �سري رئي�ص 
جمل�ص اأعمال ال�سكندرية، والدكتور ع�سام الكردي رئي�ص جامعة 
وال�سخ�سيات  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  من  وعدد  ال�سكندرية  
اإدارة  واأع�����س��اء جمل�ص  الأع��م��ال   رج��ال  م��ن  العربية وح�سد كبري 
الغرف  التجارية .   و�سكر �سعادة اأحمد ال �سودين  با�سم الحتاد 
اأعمال  جمل�ص  م��ن   ك��ل  ال��ع��ق��اري   والتطوير  لال�ستثمار  العربي 
ال�سكندرية واحتاد الغرف التجارية يف م�سر وحمافظ  ال�سكندرية 
ال�ستثمارات  بحجم  م�سيداً   . وال��ت��ك��رمي  ال�ستقبال  ح��ف��اوة  على 
القوية  م�سر  م�سرية  لدعم  العربية  م�سر  جمهورية  يف  العربية  
كي تبقى مركزاً يف  الثقل العربي والقت�سادي وال��ري��ادي.   واأكد 
للفكر والعلم واحل�سارة  اأن الإ�سكندرية �ستبقى مركزاً  اآل �سودين 

ومركزاً لل�سناعة والتجارة واخلدمات ومنارات للوعي الإن�ساين. 

وزيرة الت�سامن الجتماعي وجمل�ص رجال اأعمال 
الإ�سكندرية  يكرمان  اأحمد اآل �سودين
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الع�سبي  القولون  مبتالزمة  امل�سابون  يواجه 
وا���س��ط��راب حركة  البطن  وج��ع  مثل  اأع��را���س��اً 
الأمعاء بدرجات متفاوتة، حتى اأنهم يتعّر�سون 

مل�ساكل نف�سية كالقلق والكتئاب.
للتحكم بهذه املتالزمة، يق�سي بع�ص املقاربات 
الغذائية،  احل��م��ي��ة  ع��ل��ى  بال�سيطرة  ال�����س��ائ��ع��ة 
احلياة،  باأ�سلوب  املرتبطة  اخل��ي��ارات  وحت�سني 
وتلقي عالج نف�سي عند احلاجة. وذكرت بحوث 
من  اأي�����س��اً  ي�ستفيدون  ق��د  امل��ر���س��ى  اأن  �سابقة 

جل�سات التنومي املغناطي�سي.
الطبي  )اأوتريخت(  خ��راء من مركز  قرر  لذا 
ا�ستك�ساف  اأخ��رى يف هولندا  اجلامعي ومعاهد 
حت�سني  على  املغناطي�سي  التنومي  ق��درة  م��دى 
وطريقة  الع�سبي  القولون  متالزمة  اأع��را���ص 

عمل ذلك العالج اإذا ثبتت فاعليته.

ع�سوائية  جت���رب���ة  ح��دي��ث��اً  ال��ب��اح��ث��ون  اأج�����رى 
نتائجها يف جملة )لن�سيت( لأمرا�ص  وُن�سرت 

اجلهاز اله�سمي والكبد.

راحة متزايدة من الأعرا�ض
التنومي  فاعلية  الأخ��رية مدى  الدرا�سة  قّيمت 
معاجلة  يف  واجل��م��اع��ي  ال���ف���ردي  املغناطي�سي 
ُتعتر  باأنها  علماً  الع�سبي،  القولون  متالزمة 
اأكر درا�سة ت�ستك�سف هذا املو�سوع حتى اليوم.

ت��ع��اون ال��ب��اح��ث��ون يف ه��ذه ال��درا���س��ة م��ع 354 
ك��ان��وا م�����س��اب��ني مب��ت��الزم��ة القولون  م�����س��ارك��اً 
الع�سبي ويرتاوح عمرهم بني 18 و65 عاماً. 
ق�ّسم العلماء امل�ساركني ع�سوائياً كي يتلقوا اأحد 

العالجات التالية:
ملدة  املغناطي�سي  التنومي  فردية من  • جل�سات 

�ستة  م��ر  على  اأ�سبوعياً،  مرتني  دقيقة،   45
اأ�سابيع )150 م�ساركاً(.

املغناطي�سي  التنومي  من  جماعية  جل�سات   •
�سمن الإطار الزمني نف�سه )150 م�ساركاً(.

الداعمة  التثقيفية  ال��رع��اي��ة  م��ن  جل�سات   •
)54 م�ساركاً(.

املغناطي�سي،  بالتنومي  ال��ع��الج  جل�سات  لإدارة 
ا�ستعان فريق البحث بعلماء نف�ص كانوا تدربوا 
على التنومي املغناطي�سي. خالل تلك اجلل�سات، 
تقنيات  املغناطي�سي  بالتنومي  املعاجلون  طّبق 
حول  اقرتاحاتهم  وق��دم��وا  الإي��ج��اب��ي  التخيل 

طرائق التحكم بالأمل والنزعاج.
فيها  مدجمة  اأقرا�ساً  امل�ساركني  اأعطوا  كذلك 
م����واد ت�����س��م��ح ل��ه��م ب��ت��ط��ب��ي��ق ت��ق��ن��ي��ات التنومي 
املغناطي�سي بنف�سهم، ملدة ترتاوح بني 15 و20 

دقيقة يومياً.
ميلوؤوا  اأن  امل�����س��ارك��ني  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  ط��ل��ب 
ترتبط  م��ت��ن��وع��ة  ع���وام���ل  لتقييم  ا���س��ت��ب��ي��ان��ات 
ب���ه���دف ال����درا�����س����ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ح�����ّدة اأع���را����ص 
م��ت��الزم��ة ال��ق��ول��ون ال��ع�����س��ب��ي، ون��وع��ي��ة حياة 
ال�سحية،  للرعاية  املخ�س�ص  والوقت  املر�سى، 
العمل  ع��ن  ال��ت��غ��ّي��ب  اإىل  ا���س��ط��راره��م  وم����دى 

ب�سبب و�سعهم.
الدرا�سة،  بداية  يف  التقييمات  خمتلف  ح�سلت 
ثم بعد مرور ثالثة اأ�سهر، ثم بعد ت�سعة اأ�سهر. 
قّيم الباحثون اأي�ساً م�ستوى الراحة التي �سعر 
بعد  )اأي  مبا�سرًة  التدّخل  بعد  امل�ساركون  بها 

مرور ثالثة اأ�سهر( وجمدداً بعد ت�سعة اأ�سهر.
اأ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�ص  اأن  العلماء  اكت�سف 
عالجاً  وت��ل��ق��وا  الع�سبي  ال��ق��ول��ون  مب��ت��الزم��ة 
اأو جماعي،  بالتنومي املغناطي�سي، ب�سكٍل فردي 
الأعرا�ص  من  الراحة  م�ستويات  اأعلى  �سجلوا 
الرعاية  جم��م��وع��ة  يف  ب��امل�����س��ارك��ني  م���ق���ارن���ًة 

التثقيفية الداعمة.
ا�ستمرت املنافع التي ح�سدها امل�ساركون الذين 
خ�سعوا للعالج بالتنومي املغناطي�سي بعد مرور 
ت�سعة اأ�سهر على بدء العالج. لكن رغم اعرتاف 
الأعرا�ص بدرجة  ارتاحوا من  باأنهم  امل�ساركني 
امل�ساركني  ه��وؤلء  اأن  الباحثون  يعتر  ية،  ُمر�سِ
حّدة  م�ستوى  على  مماثاًل  حت�سناً  ي�سجلوا  مل 

الأعرا�ص احلقيقية.
تقول الدكتورة كارل فليك التي توّلت الإ�سراف 
ال��درا���س��ة: )ل نعلم ط��ري��ق��ة ع��م��ل عالج  ع��ل��ى 
الأمعاء،  ي�ستهدف  ال��ذي  املغناطي�سي  التنومي 
لكنه قد ُيغرّي عقلية املر�سى واآلياتهم التكيفية 
على  قدرتهم  ب��زي��ادة  لهم  ي�سمح  ما  الداخلية، 
مثل  ال��الاإرادي��ة،  اجل�سدية  بعملياتهم  التحكم 
طريقة معاجلة الأمل وتنظيم ن�ساط الأمعاء(.

جل�سات العلج اجلماعية

اإىل جانب الرتياح من الأعرا�ص، بقيت العوامل 
احلياة،  نوعية  )منها  لالختبار  خ�سعت  التي 
ال�سحية،  الرعاية  وتكاليف  النف�سية،  وامل�ساكل 
وال�سطرار اإىل التغّيب عن العمل( على حالها 
تلقوا  ال��ذي��ن  امل�ساركني  خمتلف  ل��دى  تقريباً 

جميع اأنواع العالجات.
اع���رتف ال��ب��اح��ث��ون اأي�����س��اً ب���اأن درا���س��ت��ه��م كانت 
ان�سحب  امل�������س���ت���وي���ات.  ب��ع�����ص  ع���ل���ى  حم�������دودة 
22 �سخ�ساً  ال��درا���س��ة:  م��ن  م��ث��اًل  م�����س��ارك��ون 
ال����ف����ردي  ال����ع����الج  جم���م���وع���ة  م����ن   )15%(
 )15%( �سخ�ساً  و22  املغناطي�سي،  بالتنومي 
بالتنومي  اجل���م���اع���ي  ال���ع���الج  جم��م��وع��ة  م���ن 
من   )20%( ���س��خ�����س��اً  و11  امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي، 

جمموعة الرعاية التثقيفية الداعمة.
امل�ساركني من ملء  كذلك، مل يتمكن عدد من 
النتائج  وانعك�ص ذلك على  ال�ستبيانات،  جميع 
اأي�ساً  ذك����روا  لكنهم  ال��ب��اح��ث��ني.  ق���ول  بح�سب 
املُ�سّجلة  بالنتائج  ي�ستخفون  ق��د  كثريين  اأن 
بالتنومي  املعاجلني  لأن  الأخ���رية  ال��درا���س��ة  يف 
املغناطي�سي ل يتمتعون بخرة �سابقة يف جمال 
الع�سبي  القولون  مبتالزمة  امل�سابني  معاجلة 

حتديداً.
على �سعيد اآخر، مل يخ�سع امل�ساركون اإل ل�ست 
اأي  املغناطي�سي،  بالتنومي  العالج  من  جل�سات 
اأن  ُيفرت�ص  ال��ت��ي  اجلل�سات  ن�سف  ي�ساوي  م��ا 

يتلقاها املري�ص يف احلالت العادية.
تو�سح فليك: )ت�سري درا�ستنا اإىل اإمكان اعتبار 
عالجياً  خ��ي��اراً  املغناطي�سي  بالتنومي  ال��ع��الج 
بغ�ص  الع�سبي،  القولون  للم�سابني مبتالزمة 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ح���دة الأع���را����ص اأو الإ���س��اب��ة بنوع 

اأي�ساً  اإيجابياً  ك��ان  املتالزمة.  تلك  من  فرعي 
اأن يبدو العالج اجلماعي فاعاًل بقدر اجلل�سات 
الأ�سخا�ص  اأع���داد  زي��ادة  يعني  قد  ما  الفردية، 
�������ح�������ني  امل�������ر��������سّ

�سحة  ث��ب��ت��ت  ح���ال  يف  م��ت��دن��ي��ة،  بكلفة  لتلقيه 
هذه النتائج يف درا�سات اأخرى. يف املقابل، تعّلق 
ج��ان��ب م��ف��اج��ئ يف ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج مب���دى تاأثري 
معاناتهم،  درجة  اإىل حالتهم يف  املر�سى  نظرة 
اإىل الأعرا�ص مهمة بقدر  اأن نظرتهم  اإذ يبدو 

حّدة الأعرا�ص احلقيقية(.

مزمنة  حالة  اإىل  الع�سبي  القولون  متلزمة  ت�سري 
العامل. ونظرًا  النا�ض حول  ت�سيب عددًا كبريًا من 
اإىل طبيعة الأعرا�ض التي ُي�سببها هذا ال�سطراب، 
فقد تتاأثر نوعية حياة املري�ض بدرجة كبرية. لكن 
يك�سف بحث جديد اأن العلج بالتنومي املغناطي�سي 

ُيح�ّسن حياة امل�سابني بهذه احلالة.

ال�سكري ملر�سى  �سديقة  فواكه  م�سروبات حلماية اأج�سامنا من نزلت  الربد10 
  يحتاج مري�ص ال�سكري اإىل حمية غذائية 
�سارمة للحفاظ على م�ستويات ثابتة لل�سكر 
يف الدم، ويفر�ص هذا �سرورة اختيار وجبات 
ب��ع��ن��اي��ة، لتجنب  ال���ف���واك���ه  ال��ط��ع��ام وح���ت���ى 

امل�ساعفات ال�سحية امل�ساحبة للمر�ص.
وحتتوي معظم الفواكه على ن�سبة عالية من 
ال�سكريات، لكن مري�ص ال�سكري ل ي�ستطيع 
مل���ا توفره  ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ال���ف���واك���ه، ن���ظ���راً 
للج�سم من عنا�سر غذائية ي�سعب تاأمينها 

من م�سادر اأخرى.
وفيما يلي، جمموعة من الفواكه التي ميكن 

ملري�ص ال�سكري تناولها، 
بح�سب موقع توب 

رمييديز: هوم   10

التفاح  1-
ي�ساعد على اإزالة ال�سموم ويخف�ص احلاجة 

اإىل الأن�سولني.

الكمرثى  2-
ت��ن��ظ��م م�ستوى  ال��ت��ي  ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  غ��ن��ي��ة 

ال�سكر يف الدم.

الكرز  3-
ويكافح   50% ب��ن�����س��ب��ة  الأن�����س��ول��ني  ي��زي��د 

اأمرا�ص القلب.

 4 -

الرقوق الأ�سود
ي�ساعد يف التحكم بتحول الكربوهيدرات اإىل 

�سكريات.

اجلوافة  5-
ت��خ��ف��ف م����ن ف�����رط ال�������س���ح���وم والأع�����را������ص 

املرافقة للمر�ص.

فروت اجلريب   6-
موؤ�سر  م��ع  ل��ل��ذوب��ان  القابلة  ب��الأل��ي��اف  غني 

�سكر منخف�ص.

الأفوكادو  7-
والدهون  ال��ك��ول��ي�����س��رتول  م�����س��ت��وى  يح�سن 

الثالثية.

باأنواعه التوت   8-
واحل�سا�سية  ال�سكر  ن�سبة  على  يوؤثر 

جتاه الأن�سولني.

الرتقال  9-
ي�����������س�����اع�����د 
على اإطالق 
اجل����ل����وك����وز 
ب�����������ب�����������طء يف 

الدم.

الكيوي  10-
غ�����ن�����ي ب������الأل������ي������اف 
وامل���������������������������اء وف�������ق�������ري 

بالكربوهيدرات.

ي�ساب الكثريين بنزلت الرد والإنفلونزا خالل 
ال�����س��ت��اء خ��ا���س��ة م���ع الن��خ��اف�����ص ال�سديد  ف���رتة 
ل���درج���ات احل�����رارة وال��ت��ق��ل��ب��ات اجل���وي���ة، ل���ذا من 
اأج�سامنا  حلماية  لدينا  املناعة  تقوية  ال�سروري 

�سد اجلراثيم وانتقال العدوى.
"كارديف"  اأجرتها جامعة  ووفًقا لأبحاث جديدة 
الريطانية، اإن امل�سروبات ال�ساخنة ميكن اأن متنع 
والأنف  الإن��ف��ل��ون��زا  ب��اأع��را���ص  امل�ستمرة  الإ���س��اب��ة 
ين�سح  ل��ذا  احل��ل��ق،  وال��ت��ه��اب  والعط�ص  وال�����س��ع��ال 
بتناول هذه امل�سروبات ال�ساخنة التي تقوى املناعة 
لدينا وحتمينا من اأمرا�ص ال�ستاء، بح�سب موقع 

."Sciencedaily"

والليمون الع�سل   1-
هذا امل�سروب الكال�سيكي هو واحد من العالجات 
الطبيعية الأكرث �سعبية لنزلت الرد والإنفلونزا، 

وال�سبب هو اأنه م�ساد للجراثيم والفريو�سات،
متو�سطة،  ن��ار  على  والليمون  بالع�سل  امل��اء  يغلى 

ويتم تناوله دافًئا.

بالكركم -2ال�ساي 
ال���������������������س����������اي 

الرد  ن���زلت  م��ن  ال��وق��اي��ة  على  ي�ساعد  بالكركم 
وال�سعال املتكررة.

يتم حت�سريه بو�سع 4 حبات من حبهان، زجنبيل 
امل��اء، وقلقل  طازج وقطعة �سغرية من القرفة يف 
من الكركم، وكي�ص من ال�ساي. يرتك املزيج ليغلي 
القليل  اإ�سافة  يتم  دقيقة،   15 اإىل   10 من  مل��دة 

من احلليب اأو الع�سل وتناوله وهو دافئ.

الطماطم ع�سري   3-
على  ي�ساعد  وه��و  بالفيتامينات،  غنية  الطماطم 
تقليل خطر الإ�سابة بالعدوى، حيث حتتوي على 

فيتامني C وA، وحديد، وحم�ص الفوليك.
وميكن تناوله بعد ت�سخني خليط الطماطم على 
نار هادئة ملدة ن�سف �ساعة وميكن اإ�سافة بع�ص 

التوابل عليه.

واملاجنو الفراولة  ع�سري   4-
ل يختلف اأحد على مذاق املاجنو والفراولة، 
ب��ه��ات��ني الفاكهتني  اأن����ه  اأك����رث  امل��ف��ي��د  ل��ك��ن 

التي  الأك�سدة  م�سادات  املاجنو  يف  يتواجد 
تعمل على تعزيز جهاز املناعة لل�سغار ولكبار 
ال�سن، كما حتتوي على فيتامينات E وA و

الفوليك. وحم�ص  وحديد،   ،C

بالزعرت الليمون  -5م�سروب 
فيتامني  م��ن  عالية  ن�سبة  على  الليمون  يحتوي 
املناعية،  للخاليا  وامل��ق��وي  لالأك�سدة  امل�ساد   c
الثيمول  غ��ن��ى مب���ادة  ال��زع��رت  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
البكترييا  قتل  على  ت�ساعد  التي   )Thymol(
والفطريات املوجودة يف احللق اأو اجلهاز التنف�سي، 
ويعمل كامل�ساد احليوي وي�ساعد على طرد البلغم 

وتطهري احللق.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�شاد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�شاد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�شاد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 
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�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إعالن بالن�شر يف �لإ�شتئناف  رقم 33 ل�شنة 2017 جتاري

 ا�ستئناف حكم حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية ال�سادر بتاريخ 2007/1/25 م
اأبوظبي. امل�ستاأنفة من :  يف الدعوى الإبتدائية رقم 841 ل�سنة 2003 جتاري كلي 
موؤ�س�سة الزهار لل�سيانة العامة واملقاولت وميثلها �سعيد بطي حممد عن ورثة 
املرحوم / بطي حممد عفيف ال�سام�سي  اىل امل�ستاأنف �سدهم : ورثة خليل حممد 
م�سطفى را�سي وهم : بهية حممد ح�سني خليل والدته وحممد م�سطفى را�سي 
ابنها  على  و�سيا  وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها  م�سطفى  اأحمد   وبا�سمة  والده 
القا�سر را�سي ، و�سامر - هيثم - رامي رباب ابناء خليل حممد م�سطفى.  اعلم 
اأن الإ�ستئناف يف الدعوى ، �ستنظره املحكمة امام الدائرة املنتدبة ، ال�ساعة 9.30 

�سباحا من يوم الثالثاء املوافق 2019/3/12 م. 
�سدر بتوقيعي يف هذا اليوم املوافق 2019/2/6م. 

�أمني �ل�شر �لد�ئرة مغايرة      

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �أبوظبي �لحتادية �لإ�شتئنافية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 213
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عودة عبدالعزيز زعرب - فل�سطني اجلن�سية  يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 40 % اىل ال�سيد : يو�سف عي�سى را�سد الع�سكر النعيمي - اإمارات اجلن�سية وال�سيد / 
ال�سيد/  البالغة 50% اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  احمد حممد عون - فل�سطني اجلن�سية يرغب يف 
يو�سف عي�سى را�سد الع�سكر النعيمي - اإمارات اجلن�سية وال�سيد/ رامي حممد عوده زعرب - فل�سطني اجلن�سية 
 - النعيمي  الع�سكر  را�سد  عي�سى  يو�سف  ال�سيد/  اىل  البالغة %10  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  مهنية  رخ�سة  ال�سيارات(  ل�سيانة  احللو  النبع  )مركز  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اإمارات 
مبوجب رخ�سة رقم )502554( تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، مت تغيري ال�سكل القانوين من 
�سركة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 207
والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية  ، هندي  ا�سلم خان  ال�سيد/ عمر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل ح�سته البالغة 100%  يف )ركن النهدة ملقاولت النجارة امل�سلحة والأ�سباغ( مبوجب رخ�سة رقم 
)741722( اىل ال�سيد/ عدنان خان حممد اكرم - هندي اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب 
الرخ�سة اىل اخر ويرغب بتغيري ال�سم التجاري وحذف ن�ساط وهو كما يلي : ال�سم ال�سابق : ركن 
النهدة ملقاولت امل�سلحة وال�سباغ.  ال�سم التجاري اجلديد : ركن النهدة ملقاولت النجارة امل�سحلة  
الن�ساط ال�سابق : مقاولت فئة �ساد�سة ، جنارة م�سلحة ا�سباغ  الن�ساط التجاري اجلديد : مقاولت 
فئة �ساد�سة ، جنارة م�سلحة.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 205
اجلن�سية  الإمارات    - حممد  ا�سلم  ال�سيدة/خالده  من  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عن  التنازل  يف  يرغبون  اجلن�سية  باك�ستان   - �سادق  حممد  كياين  احمد  زهني  وال�سيد/ 
كامل ح�س�سهم البالغة )100%( وذلك لكل من ال�سيد/ �سعيد م�سبح �سامل �سعيد الندا�ص 
الإمارات اجلن�سية وال�سيد/ حمبوب ح�سني حممد ا�سلم - باك�ستان اجلن�سية با�سم )مطعم 
ديوان ك�سمري - ذ م م( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )739549( ال�سادرة من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 211 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سرفراز �ساهد حممد علي - باك�ستاين اجلن�سية 
كامل  وبيع  بالتنازل  يرغبان  اجلن�سية  باك�ستاين   - حنيف  حممد  عبا�ص  و�سيم  وال�سيد/ 
باك�ستاين   - نويد  �سابر  حممد  علي  رفاقت  ال�سيد/  اىل  ح�سة   %100 البالغة  ح�ستهما 
اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية : كافترييا ليايل حارتنا ، ترخي�ص رقم )747181( - تعديالت 
اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 
بوكيل خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 208

ال�سحي-  �سليمان  �سالح  عبداهلل  خالد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي 
يف )البيئة اخل�سراء لتنظيف املباين( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
الرميمي  حمد  بن  �سامل  بن  زايد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )761165( رقم  رخ�سة 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  اجلن�سية   عماين   -
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 

من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عـالن تغيري ��شـم
تقدم املواطن )ح�سام الدين عبدالكرمي علي ر�سا العبيديل( 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري 

ا�سمه من )ح�سام الدين( اىل )ح�سام(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
عو�طف �ل�شريف - كاتب عدل

�لقا�شي / �شلطان حممد خمي�ض �لكعبي  
قا�شي تركات �لد�ئرة �لثالثة 

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
يف �لدعوى رقم  )2018/1993) جتاري كلي  

املدعي عليها الأوىل : ال�سمال لل�سياحة - �ص ذ م م 
ال�سمال  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  م(  م  ذ  )�ص  عائم  مطعم  ريك�ص   : الثانية  عليها  املدعي 
لل�سياحة - �ص ذ م م - املدعي عليها الثالثة : بهارتي �سوري�سكومار كنعاين ب�سفتها كفيلة و�سامنة 
ملديونية ال�سمال لل�سياحة - �ص ذ م م  ، املدعي عليه اخلام�ص : �سوري�ص كومار لجلي ب�سفته كفيل 
و�سامن ملديونية ال�سمال لل�سياحة - �ص ذ م م - نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف 
بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة �سدكم واآخرين من بنك امل�سرق - �ص م ع ،  وعليه فاأنتم مكلفني 
او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم اخلمي�ص املوافق 2019/2/21 يف متام 
ال�ساعة 3.00 ع�سرا ، وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - الهناء �سنرت - بجوار دوار ال�سطوة 
- مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم 229/228  نطلب احل�سور باملوعد واملكان 
املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن 

اخلرة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد �ملرزوقي - �خلبري �مل�شريف    

حتديد موعد �جتماع �خلربة
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/1085)

املنذرة : �سركة دبي لالإ�ستثمار العقاري )�ص ذ م م( ب�سفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : �سركة كرييتف لين للتجارة العامة - ذ م م )ب�سفتها م�ستاأجرة( 

جمهول حمل الإقامة 
انتهي  بتاريخ  اليها بالآتي :- حيث ان عقد اليجار  املنذر  الإن��ذار لإن��ذار  املنذرة بهذا  تتوجه 
يف  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  ودف��ع  بالتجديد  م��رات  عدة  اخطاركم  مت  ولقد   2018/10/31
ذمتكم ولكنكم مل ت�ستجيوا بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من جانب ال�سركة 
املنذرة.  وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم وجتديد عقد 
اليجار وذلك خالل فرتة اق�ساها 30 يوم من تاريخ تبليغكم بالإنذار ن�سرا ويعتر هذا مبثابة 
لل�سركة  تاريخه ويحق  القانونية من  اآث��اره  ويرتب  املرت�سد وجتديد عقد  املبلغ  ب�سداد  ان��ذار 

املنذرة اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سبة بعد انق�ساء املهلة املمنوحة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/1087)

املنذرة : �سركة دبي لالإ�ستثمار العقاري )�ص ذ م م( ب�سفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : �سركة كوبر لل�سياحة - ذ م م   )ب�سفتها م�ستاأجرة( 

جمهول حمل الإقامة 
بتاريخ  انتهي  اليجار  ان عقد  :- حيث  بالآتي  اليها  املنذر  لإن��ذار  الإن��ذار  بهذا  املنذرة  تتوجه 
2018/2/14 ولقد مت اخطاركم عدة مرات بالتجديد ودفع القيمة اليجارية املرت�سدة يف ذمتكم 

ولكنكم مل ت�ستجيوا بالرغم من املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من جانب ال�سركة املنذرة 
وعليه فان ال�سركة املنذرة تطالبكم ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم وجتديد عقد اليجار 
وذلك خالل فرتة اق�ساها 30 يوم من تاريخ تبليغكم بالإنذار ن�سرا ويعتر هذا مبثابة انذار 
املنذرة  اآثاره القانونية من تاريخه ويحق لل�سركة  املبلغ املرت�سد وجتديد عقد ويرتب  ب�سداد 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سبة بعد انق�ساء املهلة املمنوحة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/1137)

املنذرة / �سركة باحل�سا للعقارات فرع من �سركة باحل�سا الدولية ذ م م
وميثلها ال�سيد/ احمد ابراهيم حممد مبوجب وكالة خا�سة رقم)2017/1/97002( �سادرة 
بتاريخ 2017/4/30 ومقرها بناية باحل�سا - ابوهيل - هور العنز �سرق - دبي - هاتف رقم 

0543580555 �ص ب 1286 دبي
�سد املنذر اليها : ال�سادة / الت�سكيالت الرائدة للمقاولت - �ص ذ م م - مكتب رقم 102 - 

بناية البابطني - بور�سعيد - دبي - هاتف رقم 0551017153 رقم مكاين 3189294861 
املذكورة  امل��وؤج��رة  العني  ع��ن  امل�ستحقة  الي��ج��ار  ب��دلت  ���س��داد  ب�����س��رورة  امل��ن��ذرة  تخطركم 
اعاله ، وذلك خالل 30 يوم من تاريخ الن�سر واإل �ست�سطر ال�سركة املنذرة اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية الالزمة حيالكم للمطالبة بالإخالء وا�سرتداد حقوقها املالية ، ف�سال 

عن حتميلكم ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/4767  جتاري جزئي                               
 اىل املدعي عليه /1 - ت�ساملري�ص مارين تريدجن - م م ح  2-�سركة ت�سامرز للهند�سة - ذ م م
الدعوى  اق��ام  م( قد  م  )ذ  للتجارة  �سركة هداية  املدعي/  ان  القامة  مبا  جمهويل حمل 
التمهيدي  احلكم   2019/2/10 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
التايل : بندب اخلبري احل�سابي املتخ�س�ص �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته الطالع 
على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت 
واللكرتونية  الورقية  وامل��را���س��الت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر 
واتعابه  اخلبري  وم�سروفات  ح�ساب  ذم��ة  على  كاأمانة  دره��م  الف  �سبعة  مبلغ  وق���درت   ،
املوافق  يوم الحد  املحكمة جل�سة  لها  املحكمة. وح��ددت  ب�سدادها خلزانة  املدعية  والزمت 
2019/2/17  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا لنظر الدعوى يف حالة عدم �سداد المانة يف القاعة 

Ch1.C.14 وجل�سة 2019/3/17 ليداع التقرير يف حالة �سدادها
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/1856 جتاري كلي 
ذ م م( 2-�ساروان �سينغ لل �سينغ بهوجال 3-باجليندر كاور نرمل  اىل املدعي عليه/1- برولوجيك�ص )�ص 
اأن املدعي /  بنك اي �سي اي  �سنيغ �سانا 4-لل �سينغ جورديال �سينغ بهوجال جمهويل حمل القامة مبا 
�سي اي املحدودة )فرع مركز دبي املايل العاملي( )املعروفة �سابقا با�سم اي �سي اي �سي اي املحدودة( وميثله 
بتاريخ   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  الكتبي - نعلنكم  / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن 
2018/11/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك اي �سي اي �سي اي املحدودة )فرع مركز دبي املايل 
العاملي( )املعروفة �سابقا با�سم اي �سي اي �سي اي املحدودة(   بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما 
بينهما بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 63/09 و 548 و 4 دولر امريكي او ما يعادله مبلغ 915/87 و 728 
و 16 درهم �ستة ع�سر مليون و�سبعمائة وثمانية وع�سرون الف وت�سعمائة وخم�سة ع�سر درهم �سبعة وثمانون 
فل�ص والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة رفع الدعوى احلا�سل يف 2018/8/30 وحتى ال�سداد 
التام والزمتهم امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/112  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ديفاي�ص بي تكنولوجيز منطقة حرة - ذ م م جمهول 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ايفوبيا لتنظيم احل��ف��الت  ق��د 
 681267( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  12% م��ن تاريخ 
املوافق  ي��وم الرب��ع��اء   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�ساعة    2019/2/20
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/5003  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-معاذ �سلطان عبدالرحمن البقي�سي العبدويل  جمهول 
�سامل  �سلطان  للتمويل وميثله / علي  م���وارد  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الكندي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
النزاع  املحاماة و�سم  وقدره )84.889.53 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ن��زاع جت��اري.   وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء   التجاري رقم )2018/2057( 
املوافق  2019/2/27  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/8  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- �سيف خليفة علي نا�سر الكتبي - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/موارد للتمويل وميثله/عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري -  قد اأقام عليك 
درهم(   75.477( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
)خم�سة و�سبعون الف واربعمائة �سبعة و�سبعون درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها  التام.  وح��ددت  ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  والفائدة 12% من  املحاماة. 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2019/3/6  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3510 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- ليمون لتجهيز املعار�ص - ذ م م  جمهول حمل 
للتاأمني  الوطنية  الفجرية  التنفيذ/�سركة  ان طالب  القامة مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - مطر  ودي��ع  وميثله/مارون 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16458( 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�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سركة العطار و�سعادت لل�ساعات - ذ م م  
القانوين  ال�سكل   ، املطيوعي - حتا  �سامل حيدر  �سلطان  15 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   531568  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   :
التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  58350  مبوجب   :
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
  2018/1/25 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/1/25 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�ساري 
لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن 
�سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04  فاك�ص : 04-2955598    
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
- املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04  فاك�ص : 2955598-04 مبوجب 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا 
اأعاله لت�سفية �سركة العطار و�سعادت لل�ساعات - ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/1/25 بتاريخ  دبي  حماكم 
2018/1/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : نور احمد لتجارة الذهب - �ض ذ م م 
رقم الرخ�سة 779593 عنوانها :مكتب رقم 103 - ملك ابراهيم حممد �سريف بال�سالح 
بال�سجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - ال��را���ص   - دي��رة   -
بانه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  التجاري : 1278585 مبوجب هذا تعلن 
اع��اله، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التا�سري يف 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتاريخ )2019/1/17( وامل�سدق لدى 
او مطالبة  اعرتا�ص  اي  لديه  بتاريخ )2019/1/17( وعلى من  العدل  الكاتب  ال�سيد 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- 
هاتف )2226266-04( فاك�ص )2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والوراق 

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
تعلن  ه��ذا  مبوجب  البطني  رق��ة  لالعمال-  منت  مركز  ملك   )9-10( عنوانه:مكتب 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية  نور احمد لتجارة الذهب - �ض ذ م م  وعنوانها 
: مكتب رقم 103 ملك ابراهيم حممد �سريف بال�سالح - ديرة - الرا�ص   وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتاريخ )2019/1/17( وامل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل  بتاريخ )2019/1/17(  وعلى من لديه اي اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- 
هاتف : )2226266-04( فاك�ص )2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والوراق 

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : هونغوان تاكل لتجارة ادوات ال�سيد - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم OF208B ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - ديرة - الرقة - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 783919 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1296780 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/1/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/21 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ح�سني الها�سمي ملراجعة 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير -  هاتف 
: 3885518-04   فاك�ص : 3885519-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير -  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-3885519  : فاك�ص   04-3885518  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  هونغوان 
بتاريخ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  م  تاكل لتجارة ادوات ال�سيد - ذ م 
2019/1/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/1/21  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

لإعلناتكم يف 
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انطلق فعاليات قمة معهد ميلكن ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 2019 
خليفة بن بطي املهريي: القمة تعزز مكانة اأبوظبي 
كمركز عاملي يف ا�ست�سافة الأحداث الهامة واملوؤثرة

•• اأبوظبي- الفجر:

انطلقت اليوم يف اأبوظبي عا�سمة دولة الإمارات العربية املتحدة فعاليات 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ميلكن  معهد  قمة  م��ن  الثانية  ال���دورة 
2019 التي تقام خالل الفرتة 12-13 فراير اجلاري يف فندق �سانت 
ريج�ص ال�سعديات - اأبوظبي ، والذي ي�سارك به عدد من القادة العامليني، 
واحلا�سرين  واملحللني  امل�سوؤولني  كبار  من  م�ساركاً   1000 يفوق  ما  و 
الق�سايا  م��ن  العديد  مناق�سة  �سيجري  حيث  دول���ة،   40 ميثلون  ال��ذي��ن 
ت�سريع  واأهمية  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  ت�سهدها  التي 
ال�سالحات القت�سادية يف خمتلف القطاعات، وتعزيز دور القطاع اخلا�ص 
النمو  لها  ويحقق  املنطقة  اقت�ساديات  يدعم  ب�سكل  العمل  فر�ص  يف خلق 

املن�سود.
واعلنت جمموعة “ كي بي بي اأو “ رعايتها الرئي�سية لهذا احلدث العاملي 
الق�سايا القت�سادية  40 ندوة تناق�ص خمتلف  اقامة  الذي ت�سّمن  الهام 
والجتماعية وال�سحية والتعليمية وغريها، مب�ساركة 100 حما�سر من 
واأرجاء  املنطقة  يف  القرارات  و�سانعي  الخت�سا�سات  املتعددي  الفكر  قادة 
العامل. واأكد ال�سيد خليفة بن بطي املهريي رئي�ص جمل�ص ادارة جمموعة 
“ كي بي بي اأو “ الراعي الرئي�سي للقمة:” جنحت العا�سمة اأبوظبي يف 
ا�ست�سافة فعاليات الدورة الثانية من قمة  معهد ميلكن ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا 2019، الأمر الذي يوؤكد مكانة اأبوظبي كمركز عاملي يف 
والعاملي،  القليمي  ال�سعيدين  على  وامل��وؤث��رة  الهامة  الح��داث  ا�ست�سافة 
التي  للتحديات  احللول  وو�سع  الق�سايا  ملناق�سة  من�سة  توفر  جانب  اىل 
تواجه املنطقة«. واأ�ساف املهريي:” اإن القمة ا�ستقطبت ما يفوق 1000 

حول  دول������ة   40 م����ن  م�������س���ارك���اً 
العديد  مناق�سة  وج��رى   ، العامل 
مت�ص  التي  الهامة  الق�سايا  من 
يوؤكد  ال������ذي  الأم�������ر   ، امل��ن��ط��ق��ة 
دولة  تلعبه  ال���ذي  ال��ب��ارز  ال����دور 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة  يف 
من  وغ��ريه��ا  القت�سادي  ال�ساأن 
خا�سة  اله��ت��م��ام،  ذات  امل��ج��الت 
اأن الدولة اأ�سبحت مركزاً جلذب 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج������ال الأع���م���ال 
بف�سل  ال���ع���امل���ي���ة  وال���������س����رك����ات 
 ، لهم  توفرها  التي  الت�سهيالت 
امل�سجعة  والت�سريعات  والقوانني 
مكانة  تعزيز  على  �ساعدت  التي 

ال��دول��ة اق��ت�����س��ادي��اً«. وم���ن جانبه 
قال مايكل ميلكن رئي�ص معهد ميلكن :” ت�سهد القمة يف دورتها الثانية 
مزيداً من الزخم من حيث املوا�سيع الهامة التي جرى طرحها ومناق�ستها 
امل�ساركني  ازدي��اد عدد  اإىل جانب  العامليني  القرار  و�سناع  القادة  اأب��رز  من 
واملهتمني بالقمة، الأمر الذي يوؤكد الدور الريادي لدولة المارات العربية 
املتحدة يف ا�ست�سافة هذا احلدث الفريد من نوعه و بحث خمتلف الق�سايا 
حلوًل  ي�سع  ب�سكل  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  مت�ص  التي 

للق�سايا املطروحة يف العديد من القطاعات واملجالت«.
و ناق�ص املتحدثون الجتاهات احلالية يف كل من: التجارة العاملية، والأمن 
احليوي،  الطب  جم��ال  يف  والبتكارات  الراأ�سمالية،  والأ���س��واق  الإقليمي، 
واإيجاد  الغذائي،  والأم��ن  اخلريية،  والأعمال  العامة،  وال�سحة  والتعليم، 

فر�ص العمل، والتكنولوجيا، والتكافوؤ بني اجلن�سني، غريها.

وفد وكالت الأنباء الدولية يزور 
موقع معر�ص »اإك�سبو 2020 دبي«

•• دبي -وام:

زار وفد من وكالت الأنباء الدولية موقع معر�ص “اإك�سبو 2020 دبي” 
يف منطقة دبي اجلنوب. جاءت الزيارة على هام�ص م�ساركة الوفد يف اأعمال 
القمة العاملية للحكومات وتوقيعه على ميثاق وكالت الأنباء للت�سامح مع 
وكالة اأنباء الإمارات بالإ�سافة اإىل اإبرامه عددا من مذكرات التفاهم مع 
املدير  الري�سي  جالل  حممد  �سعادة   .. الزيارة  خالل  الوفد  راف��ق  “وام«. 

التنفيذي لوكالة اأنباء الإمارات وعدد من امل�سوؤولني يف “وام«.
ا�ستقبالهم  يف  كان  والعاملية..  العربية  الأنباء  وك��الت  وفد  و�سول  ول��دى 

جنيب العلي املدير التنفيذي ملكتب اإك�سبو 2020 دبي.
تعرفوا  دبي”   2020 “اك�سبو  عن  تقدميا  عر�سا  الزائر  الوفد  و�ساهد 
اإجن������ازه ع��ل��ى ���س��ع��ي��د الن�ساءات  امل�������س���روع وم����ا مت  خ����الل ع��ل��ى م���راح���ل 

والتح�سريات ل�ست�سافة احلدث العاملي.
بها  نعتز  التي  “وام”  الإم���ارات  اأنباء  اأن وكالة  العلي  واأك��د جنيب حممد 
بادرت اأم�ص بدعوة اإعالميني من عدة دول اإىل مقرنا يف اإك�سبو لإعطائهم 
فكرة عما نقوم به يف الرحلة اإىل اإك�سبو م�سريا اإىل اأن هذه املبادرات ت�سب 
يف م�سلحة انفتاحنا على مزيد من الأطياف الإعالمية املختلفة وهو ما 

ي�سهم ب�سكل اأ�سا�سي يف توا�سل العقول و�سول اإىل �سنع امل�ستقبل.
واأ�ساف “ن�سعى من خالل اإك�سبو 2020 دبي اإىل جمع �سمل العامل حتت 
مظلة العمل امل�سرتك والتعاون والت�سامح ونحن ن�سهد الآن عام الت�سامح 
من  واح���دة  الت�سامح  قيمة  واأ�سبحت  احلبيب  لبلدنا  عنوانا  �سار  ال��ذي 
امل�سابيح التي تنري طريق الإمارات نحو امل�ستقبل وهي القيمة التي تبنتها 
قيادتنا الر�سيدة التي راأت خدمة الإن�سان غاية يف حد ذاتها تتيح توحيد 

اجلهود وتوا�سل العقول من اأجل م�ستقبل اأف�سل للب�سرية جمعاء«.
ال�����س��رق الأو�سط  ي��ق��ام يف منطقة  ال���ذي  ال���دويل  “اإن ه��ذا احل���دث  وت��اب��ع 
خالل  وم��ن  كله  بالعامل  �سريحب  الأوىل  للمرة  اآ�سيا  وج��ن��وب  واأفريقيا 
هذه املن�سة العاملية �سنعمل معا لنقدم ابتكارات وحلول و�سراكات ت�سب يف 
م�سلحة الأفراد واملجتمعات وتر�سخ مفاهيم التعاون والتوا�سل والبتكار 
و�سيتم ذلك حتت �سعار توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل ون�سعى لأن يكون 
دولة  ويفيد  واملنطقة  الب�سرية  اإرث يخدم  انتهائه  بعد  ي��دوم  اأث��ر  لإك�سبو 
الإمارات ويعزز من مكانتها العاملية ون�سارك العامل قيمنا وتراثنا الأ�سيل 

وح�سن �سيافتنا«.

»برعاية جمعية البيت متوحد و�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع«

جل�سة نقا�ص لدرا�سة غوغل عن بيئة عمل �سركات التكنولوجيا بالإمارات 

هادف  م��ن  ك���اًل  ال��ن��ق��ا���ص  جل�سة  �سمت 
اإدارة  اأول  ق�����س��م  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي، 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���س��رتات��ي��ج��ي واجل�����وده  
ل�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع و�سليم 
والعالقات  العامة  ال�سيا�سة  رئي�ص  اإده، 
احل��ك��وم��ي��ة ل���دى غ��وغ��ل و ول��ي��د ف���ازا، 
ال�����س��ري��ك وم�������س���وؤول ال���س��ت��ث��م��ارات يف 
الإماراتية،  الأعمال  ورائ��دة  “وم�سة” 
الرئي�ص  ال�����ع�����م�����اري،  ج����م����ال  ال�������رمي 
وهو  “باقة”  يف  وامل��وؤ���س�����ص  التنفيذي 
تطبيق ذكي م�ستوحى من حب الزهور. 
النظر  وج����ه����ات  امل�������س���ارك���ون  وت����ب����ادل 
ريادة  ع��م��ل  لبيئة  احل���ايل  امل��ن��اخ  ح���ول 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق تقدم 
راأ�ص  بتمويل  يتعلق  فيما  ال�سناعة  يف 
املال احلكومي، وال�سيا�سات املو�سى بها 
النا�سئة  التكنولوجيا  �سركات  مل�ساعدة 

على الزدهار.
وح�سر احلدث كذلك جمموعة وا�سعة 
التكنولوجيا  ب�����س��ن��اع��ة  امل��ه��ت��م��ني  م���ن 
والتمويل،  والب��ت��ك��ار  الأع��م��ال  وري����ادة 
القطاعني  يف  التنفيذيني  ع��ن  ف�ساًل 
وموؤ�س�سات  البنوك  من  والعام  اخلا�ص 
ال���ت���ن���م���ي���ة الق����ت���������س����ادي����ة و�����س����رك����ات 
التكنولوجيا واأ�سحاب امل�ساريع ال�سباب 

الطموحني. 
رواد  ح�سر  النقا�ص،  جل�سة  اأعقاب  ويف 
ال�سركات  واأ�سحاب  املحليون  الأع��م��ال 
املهارات  يف  ت��دري��ب��ي��ة  ج��ل�����س��ة  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
الرقمية، ومت ت�سميم اجلل�سة لأ�سحاب 

امل�ساريع التقنية 
اكت�ساب  بهدف  وامل�ستقبليني  احلاليني 
املتنوعة  الفر�ص  حول  مبا�سرة  خرات 
تعزيز  وكيفية  الإن��رتن��ت  يوفرها  التي 
و�سمل  ال�سبكة.  على  ال�سركات  ت��واج��د 
ال��ت��دري��ب م��ه��ارات ري���ادة الأع��م��ال مثل 
تاأثري التكنولوجيا على منوذج الت�سويق 
اجلمهور  م����ع  وال���ت���وا����س���ل  اجل����دي����د، 
امل�ستهدف، وكيفية تطوير ا�سرتاتيجية 

اأعمال متقدمة على الإنرتنت. 
النيادي،  اهلل  عبد  ق��ال  املنا�سبة  وبهذه 
البيت  جلمعية  الإدارة  جمل�ص  ع�سو 
عملنا  رك����ائ����ز  اأح�������د  “اإن  م����ت����وح����د: 
البتكار  دع��م  هو  اجلمعية  يف  الرئي�سة 

والتكنولوجيا  ال����ع����ل����وم  جم�������ال  يف 
�سبب  وه���ذا  وال��ري��ا���س��ي��ات.  والهند�سة 
الطويلة  ع��الق��ت��ن��ا  مب��وا���س��ل��ة  رغ��ب��ت��ن��ا 
والتعاون مع �سندوق  الأمد مع غوغل 
تنمية وتطوير هذه  ك�سريك يف  خليفة 

النتائج. 

“يقع الب��ت��ك��ار يف  ال���ن���ي���ادي:  واأ����س���اف 
مركز  م��ب��ادرة  مثل  م��ب��ادرات��ن��ا،  �سميم 
الب��ت��ك��ار ب��دع��م م��ن غ��وغ��ل يف جامعة 
الإمارات يف العني ، الذي يهدف لت�سريع 

وترية التقدم يف م�ستويات 
ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال����دول����ة ، 
التي  الطبي،  امل�ستقبل  جن��وم  وم��ب��ادرة 
ت�����س��ج��ع اجل���ي���ل اجل���دي���د ع��ل��ى تطبيق 
ح���ل���ول طبية،  لب���ت���ك���ار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ولذلك نحن �سعداء بدور جمعية البيت 
متوحد الأ�سا�سي يف تنظيم هذا احلدث 

خالل “�سهر البتكار«.
وقال �سعادة عبد اهلل الدرمكي، الرئي�ص 
لتطوير  خليفة  ل�����س��ن��دوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأنها  النقا�ص  جل�سة  “اأثبتت  امل�ساريع: 
للم�ساركني  اأتاحت  ا�سرتاتيجية  من�سة 
م�ستقبل  على  ال�����س��وء  ت�سليط  فر�سة 
دولة  يف  التكنولوجية  الأع���م���ال  ري����ادة 
وم�ساهمة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
املبذولة  اجلهود  يف  املهمة  القطاع  ه��ذا 
والتنمية  امل�������س���ت���دام  ال��ن��م��و  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لعب  لقد  والق��ت�����س��ادي��ة.  الجتماعية 
�سندوق خليفة دوراً رئي�ساً بامل�ساعدة يف 
التزامه  احل��دث كجزء من  تنظيم هذا 
القيادية  امل��ه��ارات  غ��ر���ص  نحو  امل�ستمر 
ب��ني م��واط��ن��ي دول���ة الإم�����ارات العربية 
ت�سجيع  اأي�����س��اً  ت�سمل  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
ريادة الأعمال، ودعم ال�سركات النا�سئة، 
وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وتعزيز 
عند  خ�سو�ساً  والبتكار  الإب��داع  ثقافة 

جيل ال�سباب. ويدفعنا جناح جل�سة 

النقا�ص اإىل التطلع للمزيد من التعاون 
ل�ست�سافة  ال���رائ���دي���ن  ال�����س��رك��اء  م���ع 
يف  وطنية  اأهمية  ذات  مماثلة  منتديات 

امل�ستقبل القريب«.
اإده، رئي�ص ال�سيا�سة العامة  وقال �سليم 

ل��دى غ��وغ��ل يف  وال��ع��الق��ات احلكومية 
»رواد  اإفريقيا :  الأو�سط و�سمال  ال�سرق 
الأعمال هم نب�ص اقت�ساد الإمارات. يف 
ح��ني قطعت ال��دول��ة ���س��وط��اً ط��وي��اًل يف 
هذا املجال، اإل اأن حتديات كرى عديدة 
اأم��ام رواد الأعمال، مثل  ل تزال قائمة 
ومتطلبات  امل��رت��ف��ع��ة،  الت�سغيل  تكلفة 
العالقات  وق��ن��وات  امل��ع��ق��دة،  التاأ�سي�ص 

اخلارجية املحدودة«. 
الدرا�سة،  ه���ذه  خ���الل  واأ�ساف:”من 
التح�سني  م���ن جم����الت  ب��ع��دد  ن��و���س��ي 

الرئي�سية يف ال�سيا�سات والأنظمة والتي 
من �ساأنها تعزيز بيئة ريادة الأعمال يف 
جمال التكنولوجيا يف الإمارات، ابتداًء 
الأعمال،  تاأ�سي�ص  نفقات  تقلي�ص  م��ن 
ت�سجع  التي  الرقمية  ال�سيا�سات  وو�سع 
بالن�سبة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  امل�����س��ت��دام  ال��ن��م��و 

لل�سركات اجلديدة، بالإ�سافة 
ال�سباب خلو�ص غمار ريادة  اإىل حتفيز 
الف�سل. نحن  ب��ال خ��وف م��ن  الأع��م��ال 

نتطلع لإحداث تغيري اإيجابي حقيقي 
يف امل�ستقبل القريب«.

ويف اأع��ق��اب ه��ذه ال��درا���س��ة، م��ن املتوقع 
اأن يعمل خراء التكنولوجيا واملهتمون 
ال����دول����ي����ون وامل��ت��خ�����س�����س��ون يف دول����ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ج��ن��ب��اً اإىل 
تقدم  يف  ت�ساعد  ح��ل��ول  لتقدمي  ج��ن��ب، 
مناخ عامل الأعمال التكنولوجي وتعزيز 
اأن حتليل بيئة  ربحيته املحتملة. يذكر 
جزء  الإم����ارات  يف  التكنولوجية  العمل 
هي  دول  �ست  ت�سم  �ساملة  درا���س��ة  م��ن 
تركيا ورو�سيا وجنوب اإفريقيا ونيجرييا 

واململكة العربية ال�سعودية.

مليار درهم قيمة التداولت العقارية يف اإمارة ال�سارقة عام 2018  22.5
•• ال�سارقة-وام:

حقق القطاع العقاري يف اإمارة ال�سارقة 
درهم  مليار   22.5 بلغ  ت���داولت  حجم 
خالل  م����ن  مت����ت   2018 ع�����ام  خ�����الل 
امل�ساحة  حجم  وبلغ  معاملة   54،125
املتداولة اأكرث من 52 مليون قدم مربع 
 14.9 ال��ره��ون��ات  قيمة  و���س��ل��ت  فيما 
مليار درهم وذلك وفق التقرير ال�سنوي 
مناطق  يف  العقارية  الت�سرفات  حلركة 
وم����دن الإم������ارة ال����ذي اأ����س���درت���ه دائ���رة 

الت�سجيل العقاري يف اإمارة ال�سارقة.
وقال �سعادة عبد العزيز اأحمد ال�سام�سي 
العقاري  ال��ت�����س��ج��ي��ل  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر 
اإىل  ي��ع��ود  ال��ت��ط��ور  اأن ه���ذا  ب��ال�����س��ارق��ة 
ال��ف��ر���ص ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة التي 
اأمام  الإم��ارة وتنوع اخليارات  بها  تزخر 
الت�سهيالت  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستثمرين 
ال��ك��ب��رية م���ن ق��ب��ل البنوك  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
وامل���وؤ����س�������س���ات امل�������س���رف���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
غدت  بحيث  واخلا�ص  العام  القطاعني 
الكثري  م���ت���ن���اول  يف  ال���ع���ق���ارات  اأ����س���ع���ار 
م���ن ال��ف��ئ��ات امل�����س��ت��ث��م��رة وم����ن خمتلف 
امل�ستويات التي اأ�سبح باإمكانها الدخول 

باأريحية وثقة لل�سوق العقاري.
ال�سارقة  “اإمارة  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأك����د 
للم�ستثمرين من  اأ�سبحت مالذاً جاذباً 
داخل الدولة وخارجها بف�سل توجيهات 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأعلى حاكم اإمارة ال�سارقة لتوفري بيئة 
�ساهم  مما  العقاري  لال�ستثمار  حا�سنة 
يف اإعطاء قوة دفع اإ�سافية اأدت اإىل منو 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ال����ذي ي��ع��د اأحد 

اأكرث القطاعات فعالية يف الإمارة.
ال����ق����رارات  اأن  اإىل  ����س���ع���ادت���ه  اأ�����س����ار  و 
احلكومية الأخرية اخلا�سة مبنح اإقامة 
�سنوات   10 اإىل  ت�����س��ل  الأم�����د  ط��وي��ل��ة 
واملتقاعدين  وامل��ق��ي��م��ني  للم�ستثمرين 
املوؤ�س�سات  يف  ال��درا���س��ة  يف  وال��راغ��ب��ني 
اإىل قرار  اإ���س��اف��ة  ب��ال��دول��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
حق النتفاع لالأجانب بالإمارة يف بع�ص 
امل�ساريع العقارية با�ستخدامات خمتلفة 
�ساهمت  – جتاري - �سناعي”  “�سكني 
املحليني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة  ك�����س��ب  يف 
وفتح  والأج��ان��ب  وال��ع��رب  واخلليجيني 

الباب وا�سعاً اأمام امل�ستثمرين اجلدد.
الإم��ارة غدت وجهة  اأن  �سعادته  واأو�سح 
املنطقة  يف  العائلية  لل�سياحة  مف�سلة 
املميزة  مكانتها  لرت�سيخ  ت�سعى  وه���ي 
ك���وج���ه���ة ل��ل��ع��ي�����ص وال����ع����م����ل م����ن قبل 
ال��ع��ائ��الت وال��ب��اح��ث��ني ع��ن اجل��م��ع بني 
الأ���س��ال��ة وامل��ع��ا���س��رة يف اأمن����اط وطرق 

حياتهم وعي�سهم.
و ب���ل���غ جم���م���وع م���ع���ام���الت ال����ره����ن يف 
خمتلف املناطق 3،459 معاملة بقيمة 
و�سلت اإىل اأكرث من 14.9 مليار درهم 
اإىل  النوع  وفق  املعامالت  هذه  وتوزعت 

معاملة  و824  ره��ن  معاملة   2114
فك رهن و521 معاملة زيادة رهن.

خمتلف  يف  البيع  معامالت  ع��دد  و�سل 
معاملة   3254 اإىل  الإم�����ارة  م��ن��اط��ق 
ال���������س����ارق����ة على  ا�����س����ت����ح����وذت م���دي���ن���ة 
�سهدت  ح��ي��ث  منها  ب��امل��ئ��ة  ن�سبة87.9 
منطقة   105 يف  بيع  معاملة   2،859
اخلان  يف  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن��اط��ق  ت�سدرتها 
والنهدة واملجاز3 وحو�سي وهي املناطق 
بعدد  امل��ف��رزة  ال�سقق  فيها  ترتكز  التي 
معاملة   1431 اإىل  و���س��ل  م��ع��ام��الت 
عدد  اأع��ل��ى  اخل��ان  �سهدت منطقة  حيث 
عملية   509 ب����واق����ع  ال������ت������داولت  يف 
���س��ج��ل��ت م��ن��ط��ق��ة مويلح  ت������داول ف��ي��م��ا 
ال��ت��ج��اري��ة اأع���ل���ى ق��ي��م��ة ت�����داول بحجم 

متت  دره��م  مليون   853،652،212
من خالل 152 معاملة.

و�سهدت املنطقة الو�سطى106 معاملة 
مناطق  ت�سدرتها  منطقة   29 يف  بيع 
التجارية  و���س��ه��ي��ل��ة  ال���زراع���ي���ة  ال���ذي���د 
والذيد التجارية واملدام التجارية حيث 
باملئة   40.6 ن�سبة  املناطق  تلك  �سكلت 
املنطقة  البيع يف  اإجمايل معامالت  من 
بينما  معاملة...   43 ب�  وذلك  الو�سطى 
والبالغ  البيع  م��ع��ام��الت  ب��اق��ي  ت��وزع��ت 
منطقة   25 على  معاملة   63 ع��دده��ا 
املنطقة  يف  ال�����ت�����داول  ح���ج���م  وو�����س����ل 
مليون   147 م��ن  اأك���رث  اإىل  ال��و���س��ط��ى 

درهم خالل العام املا�سي.
ويف مدينتي خورفكان ودب��ا احل�سن مت 

اإجراء 134 معاملة بيع يف 20 منطقة 
التجارية  احل���راي  منطقتي  ت�سدرتها 
احلراي  منطقة  تلتها  معاملة   28 ب��� 
بن�سبة و�سلت  21 معاملة  ب�  ال�سناعية 
معامالت  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   45 اإىل 

البيع يف مدينة خورفكان.
 155 اإجن���از  فتم  كلباء  مدينة  يف  اأم���ا 
ت�سدرتها  منطقة   26 يف  بيع  معاملة 
وال�ساف  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  ك���ل 
تلك  �سكلت  حيث  كلباء  ���س��ور  وجت��اري��ة 
اإجمايل  47.1 باملئة من  املناطق ن�سبة 
م��ع��ام��الت ال��ب��ي��ع يف امل��دي��ن��ة وذل���ك من 
باقي  توزعت  بينما  معاملة   73 خ��الل 
م��ع��ام��الت ال��ب��ي��ع وال��ب��ال��غ ع���دده���ا 82 

معاملة على 23 منطقة.

•• رم�سان عطا- الفجر :

التكنولوجيا  خرباء  من  عدد  مع  نقا�ض  جل�سة  اأم�ض  ))اأقيم 
“بيئة عمل ريادة الأعمال التكنولوجية  حول نتائج درا�سة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة”، وح�سر املناق�سة ممثلون 
عن غوغل وجمعية البيت متوحد و�سندوق خليفة يف مركز 
التكليف  مت  حيث  خليفة  جامعة  يف  الكائن  للبتكار  خليفة 
باإجراء الدرا�سة من قبل غوغل وتنفيذها من ِقبل “اأو �سي اآند 

�سي” لل�ست�سارات ال�سرتاتيجية بالتعاون مع “وم�سة«.((

عبداهلل النيادي

اأحد ركائز عملنا الرئي�سة يف اجلمعية
 ه��و دع���م الب��ت��ك��ار يف جم��ال 
ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا

�سليم اإده

تقلي�ص نفقات تاأ�سي�ص الأعمال 
الرقمية  ال�سيا�سات  وو�سع   ،
امل�ستدام النمو  ت�سجع  التي 

عبداهلل الدرمكي

لعب �سندوق خليفة دورًا رئي�سًا 
املهارات  لغر�ص  احلدث  لتنظيم 
الإم��ارات  ملواطني  القيادية 
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البنك الدويل يعلن خلل »قمة احلكومات« اتخاذ 
�سوق اأبوظبي العاملي مقرا ملكتبه يف الإمارات

•• دبي -وام:

اأبوظبي - بدء عمل  ال��دويل يف  امل��ايل  اأبوظبي العاملي - املركز  اأعلن �سوق 
البنك الدويل يف مكتبه يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف مقر �سلطات 

�سوق اأبوظبي العاملي يف جزيرة املارية.
�سهد الإعالن كل من معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�سوؤون 
ورئي�ص جمل�ص  دول��ة  وزي��ر  ال�سايغ  بن علي حممد  اأحمد  ومعايل  املالية 
التنفيذي وعميد جمل�ص  املدير  العاملي ومريزا ح�سن  اأبوظبي  اإدارة �سوق 
املديرين التنفيذيني لدى البنك الدويل، وال�سيد فريد بلحاج نائب رئي�ص 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون منطقة  الدويل  البنك  جمموعة 

. وذلك على هام�ص القمة العاملية للحكومات 2019 
الدويل  للبنك  الإقليمي  املدير  �سليمان  اأبو  ال�سيد ع�سام  التفاقية  ووقع 
لدول جمل�ص التعاون اخلليجي وال�سيد خالد ال�سويدي الرئي�ص التنفيذي 

ل�سوق اأبوظبي العاملي.
ال��دويل يف دولة الإم��ارات و�سيمار�ص  وميثل املكتب اجلديد من�سة للبنك 
كافة املهام املوكلة اإليه ومنها اإجراء البحوث يف ق�سايا ال�سيا�سات ذات ال�سلة 
وتقدمي امل�ساعدة الفنية للحكومات املحلية ب�ساأن برامج التنمية امل�ستدامة 
القت�سادية  التنمية  خلطط  الداعمة  امل�ستدامة  واملبادرات  اجلهود  ودعم 
جمموعة  تواجد  ي�سعدنا   “ الطاير  حميد  عبيد  معايل  وق��ال  ال�ساملة. 
اأبوظبي و�سوق  الإم��ارات ونرحب بقرارهم اختيار  ال��دويل يف دولة  البنك 
كمركز  دوره��ا  من  انطالقا  الإم���ارات  فدولة  لهم..  مقرا  العاملي  اأبوظبي 
البنك الدويل توجهها نحو حتقيق اقت�ساد  مايل دويل ت�سارك جمموعة 
م�ستدام وحت�سني م�ستوى املعي�سة والرفاه يف كافة البلدان النامية.. ونحن 
نوؤكد على ا�ستمرارنا يف العمل مع اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية بهدف تبادل 
املعرفة والرتويج للحلول املبتكرة التي من �ساأنها تلبية احتياجات الدولة 

واملنطقة كافة«.
الدويل ل�سوؤون  البنك  من جانبه قال فريد بلحاج نائب رئي�ص جمموعة 
الإم���ارات  دول��ة  كانت  لطاملا   “ اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
اإننا  امل�ستويات  ك��اف��ة  على  ال���دويل  البنك  ملجموعة  ا�سرتاتيجيا  �سريكا 
اأبوظبي العاملي لدعمهم لتاأ�سي�ص  ممتنون حلكومة دولة الإم��ارات و�سوق 

مكتب البنك الدويل الذي من �ساأنه تعزيز �سراكتنا«.
من جانبه قال معايل اأحمد علي ال�سايغ “ يتما�سى تاأ�سي�ص مكتب البنك 
املال  راأ���ص  تكوين  دعم  التزامنا نحو  العاملي مع  اأبوظبي  �سوق  ال��دويل يف 
على  املجتمع  تنمية  يخدم  مم��ا  وال�ستثمار  امل�ستدام  التمويل  وت�سجيع 
املدى الطويل. ونحن نتطلع يف �سوق اأبوظبي العاملي اإىل العمل مع البنك 
الدويل لدعم املبادرات الدولية واإيجاد فر�ص العمل وت�سهيل الو�سول اإىل 

اخلدمات ال�سحية وزيادة التمويل ملبادرات التنمية.

انطلق فعاليات قمة معهد ميلكن ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا 2019 يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

الثانية لقمة معهد  ال��دورة  اأبوظبي فعاليات  الثالثاء يف  اأم�ص  انطلقت 
ميلكن ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 2019 وت�ستمر يومني يف فندق 
العامليني،  القادة  اأبوظبي مب�ساركة عدد من   - ال�سعديات  ريج�ص  �سانت 
واملحللني واحلا�سرين  امل�سوؤولني  كبار  1000 م�سارك من  و ما يفوق 

الذين ميثلون 40 دولة.
وتناق�ص القمة العديد من الق�سايا التي ت�سهدها منطقة ال�سرق الأو�سط 
خمتلف  يف  القت�سادية  ال���س��الح��ات  ت�سريع  واأهمية  اأفريقيا  و�سمال 
القطاعات وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف خلق فر�ص العمل ب�سكل يدعم 

اقت�ساديات املنطقة ويحقق لها النمو املن�سود.
الق�سايا  خمتلف  ت��ن��اق�����ص  ن���دوة   40 اإق���ام���ة  ال��ق��م��ة  اأع���م���ال  وت�سمنت 
مب�ساركة  وغ��ريه��ا،  والتعليمية  وال�سحية  والجتماعية  القت�سادية 
100 حما�سر من قادة الفكر املتعددي الخت�سا�سات و�سانعي القرارات 

يف املنطقة واأرجاء العامل.
 “ جمموعة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  املهريي  بطي  بن  خليفة  ال�سيد  واأك��د 
كي بي بي اأو “ الراعي الرئي�سي للقمة:” جنحت العا�سمة اأبوظبي يف 
ا�ست�سافة فعاليات الدورة الثانية من قمة معهد ميلكن ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا 2019، المر الذي يوؤكد مكانة اأبوظبي كمركز عاملي 
يف ا�ست�سافة الحداث الهامة واملوؤثرة على ال�سعيدين القليمي والعاملي، 
اىل جانب توفر من�سة ملناق�سة الق�سايا وو�سع احللول للتحديات التي 

تواجه املنطقة«.
ومن جانبه قال مايكل ميلكن رئي�ص معهد ميلكن ان القمة ت�ستهد يف 
دورتها الثانية مزيداً من الزخم من حيث املوا�سيع الهامة التي جرى 
جانب  اىل  العامليني  القرار  و�سناع  القادة  اأب��رز  من  ومناق�ستها  طرحها 
ازدياد عدد امل�ساركني واملهتمني بالقمة، الأمر الذي يوؤكد الدور الريادي 
الفريد من  احل��دث  ا�ست�سافة هذا  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  لدولة 

نوعه .
ال��ع��امل��ي��ة، والأمن  ال��ت��ج��ارة  امل��ت��ح��دث��ون الجت��اه��ات احل��ال��ي��ة يف  و ناق�ص 
الطب احليوي،  والبتكارات يف جمال  الراأ�سمالية،  والأ�سواق  الإقليمي، 
والتعليم، وال�سحة العامة، والأعمال اخلريية، والأمن الغذائي، واإيجاد 

فر�ص العمل، والتكنولوجيا، والتكافوؤ بني اجلن�سني، غريها.

»املنطقة احلرة باحلمرية« ُت�سارك يف »جلفود 2019«

املزروعي: نتطلع جلذب مزيد من امل�ستثمرين اإىل »حرة احلمرية« 

 �سمن تطبيق  »اإ�سرتاتيجية دبي للمعاملت اللورقية« 

% خلل عام 2018 »اإمباور« ت�سهد منوًا يف معدل ا�ستخدام القنوات الذكية ب� 17 

»رّواد« تنّظم ور�سة تعريفية ب� »الربنامج الوطني للم�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة«

•• ال�سارقة-الفجر:

باحلمرية  احل��رة  املنطقة  هيئة  اأعلنت 
يف  م�ساركتها  ع��ن  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
معر�ص “جلفود 2019” اأكر فعالية 
جتارية �سنوية لالأغذية وامل�سروبات يف 
مركز  يف  فعالياته  تقام  ال��ذي  ال��ع��امل، 
دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 

17-21 فراير اجلاري.
“جلفود”  معر�ص  يف  الهيئة  وُت�سارك 
يف  عادتها  على  جرياً  ال�24،  بن�سخته 
كل عام بجناح خا�ص، ي�سم نخبة من 
ال�سركات العاملة �سمن املنطقة احلرة 
الرتويج  ب���ه���دف  وذل�����ك  ب���احل���م���ري���ة، 
التي  التناف�سية  واخل���دم���ات  ل��ل��م��زاي��ا 
لل�سركات  احلمرية”  “حرة  ت��وف��ره��ا 

املحلية والأجنبية.
وت�����س��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
“جلفود 2019” الذي ي�سهد م�ساركة 
5000 عار�ص و120 جناح دويل، اإىل 
الرائد  م�سروعها  على  ال�سوء  ت�سليط 
“ال�سارقة فود بارك” الذي اأطلقته يف 
واأكر  اأول  وُيعد   ،2017 مار�ص  �سهر 
املواد  ل�سناعة وجتارة  مدينة متكاملة 
الغذائية واإعادة تعبئتها وتغليفها على 

م�ستوى الدولة واملنطقة.
وقال �سعادة �سعود �سامل املزروعي مدير 

وهيئة  باحلمرية  احلرة  املنطقة  هيئة 
الدويل،  ال�سارقة  ملطار  احلرة  املنطقة 
معر�ص  يف  املُ��ت��ج��ّددة  م�ساركتنا  “اإن 
جلفود، يندرج يف اإطار جهودنا املتوا�سلة 
للرتويج للمنطقة احلرة باحلمرية يف 
اأهم املحافل املحلية والدولية بو�سفها 
اأ�سرع املناطق احل��رة من��واً على  اإح��دى 
واأكرثها  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  م�����س��ت��وى 
زاً يف تقدمي اأرقى اخلدمات  ريادة ومتيُّ
والت�سهيالت واحلوافز وتوفري العوائد 

املُجزية لل�سركات.
املزروعي  �سامل  �سعود  �سعادة  واأ���س��اف 
من  واح��داً  ُيعد  “جلفود”  اأن معر�ص 
�سة التي حتر�ص  اأهم املعار�ص املُتخ�سّ
على  ب��احل��م��ري��ة  احل���رة  املنطقة  هيئة 
�سنوية،  بوترية  فعالياتها  يف  امل�ساركة 
امل�ستثمرين  م��ن  م��زي��د  ج���ذب  ب��ه��دف 
ورواد الأعمال من خمتلف دول العامل 
اإىل اإمارة ال�سارقة بعّدها وجهة اأعمال 
رائدة يف املنطقة حتتل مرتبة متقدمة 
يف ق��ائ��م��ة اأك����رث ال��وج��ه��ات ج��اذب��ي��ة يف 
القت�سادية  الروؤية  يدعم  مبا  العامل، 
ال��ط��م��وح��ة ل���الإم���ارة، وُي�����س��ه��م يف دعم 
القت�ساد الوطني وتنويع ال�ستثمارات 
الإم���������ارات  “روؤية  وف�����ق  ال�����دول�����ة  يف 

.»2021
واأ�����س����ار م���دي���ر ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 

ملطار  احلرة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية 
ال�سارقة الدويل، اإىل اأن الهيئة تتطلع 
خالل م�ساركتها يف “جلفود 2019” 
“فود  مل�����س��روع  ال��رتوي��ج  اإىل م��وا���س��ل��ة 
بارك” الذي طوّرته قبل عامني ليكون 
ن��وع��ه��ا على  اأول م��دي��ن��ة غ��ذائ��ي��ة م��ن 
العمليات  بكافة  ُتعنى  املنطقة  م�ستوى 
املواد  وجت��ارة  �سناعة  بقطاع  املرتبطة 
من�سة  احل��دث  اأن  اإىل  لفتاً  الغذائية، 
ُت���وف���ر ف��ر���س��ة م��وات��ي��ة للهيئة  ع��امل��ي��ة 
وال�سركاء  ال���ع���م���الء  م����ع  ل��ل��ت��وا���س��ل 
الإقليميني  وامل��ح��ت��م��ل��ني  احل���ال���ي���ني 
ال�ست�سارات  وت����ق����دمي  وال����دول����ي����ني 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن اجُل�������دد وال�������رد على 
ا�ستف�ساراتهم. كما ُيعد فر�سة لعر�ص 
العديد  منتجات  م��ن  وا���س��ع��ة  ت�سكيلة 
من ال�سركات العاملة يف املنطقة احلرة 

باحلمرية يف هذا املجال احليوي.
هذا  يف  امل�ساركة  باأهمية  �سعادته  ون��ّوه 
يت�سمنه من فعاليات  ملا  احلدث نظراً 
مع  جت������اري  ط���اب���ع  ذات  وم���ن���اق�������س���ات 
احلكومية  والهيئات  الدولية  اجلهات 
املُ�����س��ّن��ع��ة واملُ����وّزع����ة واملُ�������وّردة وغريها 
والعامل،  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
خدمات  م���ن  ُي���ق���ّدم���ه  م���ا  ج���ان���ب  اإىل 
التغريات  ت��واك��ب  ج��دي��دة  واب���ت���ك���ارات 
ال�سلع  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 

قطاع  احتياجات  وُتلبي  ال�ستهالكية 
امل�ساركة  اأن  ع��اّداً  وامل�سروبات،  الأغذية 
التي  لالبتكار”  “جلفود  ق���م���ة  يف 
التي  امل���وؤمت���رات  م��ن  �سل�سلة  �ست�سهد 
يف  التوزيع  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  تناق�ص 
تعزيز مدى كفاءة التكلفة وال�ستدامة 
ق�سايا  وت���ت���ن���اول  الأغ����ذي����ة  ق���ط���اع  يف 
العاملية، من  الغذائية  الإمداد  �سال�سل 
�ساأنها اأن ت�ساعدنا يف التعرف عن قرب 
مُيّكننا  مبا  والتحديات،  الفر�ص  على 
خدماتنا  ج��ودة  مب�ستوى  الرتقاء  من 
ومواكبة  متعاملينا  متطلبات  وتلبية 
م�����س��ت��ج��دات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���غ���ذاء على 
الغذائي  الت�سنيع  يف  الب��ت��ك��ار  �سعيد 

والذكاء ال�سطناعي وغريها.
يتكون من  ال��ذي  بارك”  “فود  ويوفر 
وخدمات  وم���ك���ات���ب  وخم������ازن  اأرا��������صٍ 
م�ساحة  على  ومي��ت��د  متنوعة،  م��راف��ق 
قدم  مليون   11 على  ت��زي��د  اإج��م��ال��ي��ة 
م��رب��ع، وي��وف��ر قطع اأر����ص اب��ت��داء من 
2500 مرت مربع و�سعوداً، بالإ�سافة 
ال�سلة  ذات  والفعاليات  الرخ�ص  اإىل 
للعمال،  وم�ساكن  الأغ��ذي��ة،  ب�سناعة 
وغ���ريه���ا ال��ع��دي��د م���ن اخل���دم���ات ذات 
ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ق�سم 
الأغذية  ل�سركات  الهيئة  يف  الأغ��ذي��ة 
امل�ستثمر  ب��ني  كو�سيط  يعمل  وال����ذي 

و���س��ل��ط��ات ال��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف دولة 
الإمارات.

وحت������ر�������ص ه���ي���ئ���ة امل����ن����ط����ق����ة احل������رة 
ت�سهيل  امل�����س��اه��م��ة يف  ع��ل��ى  ب��احل��م��ري��ة 
اإ�سدار الرخ�ص للم�ستثمرين يف “فود 
لت�سدير  ال�سحية  وال�سهادات  بارك” 
املمانعة  عدم  و�سهادات  الغذائية،  املواد 
واملوافقات الر�سمية والتدريب وتقدمي 
املواد  فح�ص  وخ��دم��ات  ال���س��ت�����س��ارات، 
التو�سط  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
والهيئات  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ب��ني  وال���رب���ط 
والرعاية  ال����دع����م  وت����وف����ري  امل��ح��ل��ي��ة 

والإر�ساد والتوجيه.

•• دبي-الفجر: 

اإن���ط���الق م��رح��ل��ة ج���دي���دة  من”  �سمن 
اإ�سرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية” 
اإىل حت��وي��ل ح��ك��وم��ة دبي  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
دي�سمر  بحلول  اأوراق  بال  حكومة  اإىل 
الذكية  ال���ن���م���اذج  ت��ب��ن��ي  ع���ر   ،2021
دبي  حكومة  معامالت  كل  يف  والرقمية 
حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  اطلقها  التي 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص 
امل��ج��ل�����ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي، ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل 
لأهداف  وحتقيقاً  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 
م��ب��ادرة دب��ي ال��ذك��ي��ة جلعل دب��ي املدينة 
موؤ�س�سة  اأعلنت  عاملياً،  والأ�سعد  الأذك��ى 
املركزي  ال���ت���ري���د  لأن���ظ���م���ة  الإم���������ارات 
تريد  خلدمات  م��زود  اأك��ر  “اإمباور”، 
املناطق يف العامل، عن اإمتام %90 من 
حيث  ال��ذك��ي��ة،  امل��ن��اف��ذ  ع��ر  معامالتها 
ت�سهل  متعددة  اإلكرتونية  خيارات  توفر 
ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني، ال��ب��ال��غ ع��دده��م اأكرث 
م��ن 100 األ���ف، دف��ع ف��وات��ريه��م، �سواء 
املتوفر  الل��ك��رتوين  م��ن خ��الل نظامها 
اأو  للموؤ�س�سة،  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على 
التي  اللكرتونية  اخل��دم��ات  خ��الل  من 
وموؤ�س�سات  بنوك  من  �سركاوؤها  يتيحها 

مالية.
الذكية  القنوات  اإىل  التحول  حقق  وق��د 
منواً  “اإمباور”  ت��ع��ام��الت  خم��ت��ل��ف  يف 
مت�سارعاً، وذلك يف اإطار جهودها لتنفيذ 
ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية، 
ح���ي���ث ����س���ه���دت ن�������س���ب���ة الإق������ب������ال على 
لإمتام  اللكرتونية  القنوات  ا�ستخدام 
خم��ت��ل��ف امل���ع���ام���الت امل���ال���ي���ة والإداري�������ة 
طرف  م��ن  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل  للمتعاملني، 

اخلدمات الإلكرتونية” وهو نظام اأكرث 
تطوراً وتكاماًل، يوفر للمتعاملني نف�ص 

اخلدمات.
بتطوير  م��وؤخ��راً  “اإمباور”  ق��ام��ت  كما 
اأ�سافت  ح��ي��ث  الل�����ك�����رتوين،  ن��ظ��ام��ه��ا 
املتعاملني  مت���ك���ن  ج�����دي�����دة  خ�����دم�����ات 
النهائية  ال��ت�����س��وي��ة  ع��م��ل��ي��ة  اإج�����راء  م���ن 
امل�ستحقات  ج��م��ي��ع  ودف�����ع  ل��ف��وات��ريه��م 
بكل  ذم��ة،  ب��راءة  �سهادة  على  واحل�سول 
�سهولة وي�سر ودون احلاجة لزيارة مراكز 
للموؤ�س�سة،  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة 
خالل  م��ن  الطلب  املتعامل  يقدم  حيث 
و�ستقوم  الل�����ك�����رتوين،  امل����وق����ع  زي�������ارة 
“اإمباور” مبتابعة ومعاجلة الطلب، مع 
اإبقاء املتعامل على اإطالع دائم عن حالة 
الطلب، اإىل حني ح�سوله على الفاتورة 

النهائية و�سهادة براءة ذمة.  
اإب��رام العديد  من  “اإمباور”  وقد عززت 
واملوؤ�س�سات  البنوك  مع  الإتفاقيات  من 
املالية، كجزء من ا�سرتاتيجيتها الرامية 
املتعاملني حول  �سعادة ور�سا  اإىل تعزيز 
ل��ه��م، حيث  امل��ق��دم��ة  خمتلف اخل��دم��ات 

القنوات  ه��ذه  �سهلت  حيث  املتعاملني، 
بينها  املعامالت من  اإجن��از خمتلف  لهم 
الفواتري  على  والط���الع  الفواتري  دف��ع 
ال�سركة  خدمات  يف  والت�سجيل  ال�سابقة 
على  والط��الع  املقدمة،  الطلبات  وتتبع 
معدلت ال�ستهالك عر الإنرتنت، اإىل 
الأخرى؛  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  جانب 
وقد اأجرى املتعاملون حوايل 614 األف 
يعك�ص  وذل��ك   ،2018 �سنة  يف  معاملة 
ا�ستخدام  م��ع��دل  م���ن    17% ب����  من����واً 

القنوات. 
كما �سهدت خدمات الدفع عر القنوات 
مثل  “اإمباور”  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة 
التطبيق الهاتفي »mPay«، واخلدمات 
الإل���ك���رتون���ي���ة ع���ر الن���رتن���ت من�����واً يف 
معدل ال�ستخدام، حيث مت ر�سد 382 
األف معاملة دفع عر هذه القنوات، كما 
ب�سداد  م��ت��ع��ام��ل  األ����ف   52 ح����وايل  ق���ام 
ف��وات��ريه��م ع��ر اأج��ه��زة ال��دف��ع النقدي 
الإم��ارات دبي الوطني، ونور بنك  لبنك 
لل�سرافة،  الأن�ساري  �سركة  فروع  وعر 
ك��م��ا ا���س��ت��ج��اب��ت امل��وؤ���س�����س��ة حل����وايل 68 
األف مكاملة و33 األف ر�سالة اإلكرتونية، 

و1،260 طلباً اإلكرتونياً.
اخل����دم����ات  �����س����ه����دت   ،2013 وم����ن����ذ 
“اإمباور”  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  الل��ك��رتون��ي��ة 
ال�سنة  اأطلقت يف  تطوراً ملحوظاً، حيث 
ذاتها “خدمة الدفع اللكرتوين” عر 
وتتيح  الإن���رتن���ت،  �سبكة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا 
الط��الع على  للمتعاملني  هذه اخلدمة 
فواتريهم  وت�سديد  امل�ستحقة  الفواتري 
اإىل  احل��اج��ة  دون  اإل��ك��رتون��ي��اً  ال�سهرية 
التابعة  ال��ع��م��الء  زي����ارة م��راك��ز خ��دم��ة 
احل�سول  ج��ان��ب  اإىل  دب���ي،  يف  لل�سركة 
اإلكرتوين فور اإمتام عملية  اإي�سال  على 
“نظام  اإط������الق  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ت��م  ال����دف����ع، 

فواتري  دف��ع  خ��دم��ة  “اإمباور”  اأط��ل��ق��ت 
ال�سراف  اأجهزة  خالل  من  ال�ستهالك 
ببنك  الإي�����داع اخل��ا���س��ة  واأج���ه���زة  الآيل 
خمتلف  يف  ال���وط���ن���ي  دب�����ي  الإم�����������ارات 
اأن���ح���اء ال���دول���ة، وت�����س��م��ح ه���ذه اخلدمة 
للمتعاملني اإجراء العديد من الأن�سطة 
املتعلقة بفواتري ا�ستهالك خدمة تريد 
ب���ه���م، م���ث���ل عر�ص  امل���ن���اط���ق اخل���ا����س���ة 
واإمتام  امل�ستحقة وك�سف احل�ساب  املبالغ 
عمليات الدفع واحل�سول على اإي�سالت 
ال��دف��ع م��ن اأك���رث م��ن 500 م��ن اأجهزة 
النقدي  الإي��داع  واأجهزة  الآيل  ال�سراف 

داخل الدولة.  
“اإمباور”  اأب���رم���ت   ،2017 ���س��ن��ة  ويف 
“الأن�ساري  ����س���رك���ة  م�����ع  اإت����ف����اق����ي����ة 
عملية  ت�سهيل  اإىل  وتهدف  لل�سرافة”، 
املوؤ�س�سة  متعاملي  على  ال��ف��وات��ري  دف��ع 
ب��ط��ري��ق��ة اآم���ن���ة و���س��ري��ع��ة وخ��ال��ي��ة من 
امل��ت��اع��ب، ع��ر اأك���رث م��ن 170 ف��رع��اً ل� 
خمتلف  يف  لل�سرافة”  “الأن�ساري 

اأنحاء الدولة.
ودائماً يف اإطار جهودها لتمكني املتعاملني 
املالية من خالل  اإج��راء تعامالتهم  من 
البنوك، وّقعت موؤخرا “اإمباور” مذكرة 
عملية  لت�سهيل  ب��ن��ك،  ن���ور  م���ع  ت��ف��اه��م 
وتق�سي  للمتعاملني،  الفواتري  ت�سديد 
هذه املذكرة بتمكني متعاملي “اإمباور” 
الذين تتوفر لديهم ح�سابات اأو بطاقات 
الفواتري  ���س��داد  بنك  ن��ور  م��ع  ائتمانية 
زيارة  دون  ب�سيطة  وب��خ��ط��وات  ب�سهولة 
اأفرع املوؤ�س�سة، وذلك عن طريق اخلدمات 
البنكية، التي يوفرها البنك مثل املوقع 
تطبيقات  ع��ر  ال��دف��ع  اأو  الإل���ك���رتوين 
اأي  فر�ص  دون  وذل��ك  املتحرك،  الهاتف 

ر�سوم اإ�سافية على هذه اخلدمات.
توفرها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ه����ذه  وح�����ول 

الرئي�ص  �سعفار  بن  اأحمد  قال  املوؤ�س�سة، 
“تكثف موؤ�س�سة  التنفيذي ل� “اإمباور”: 
املركزي  ال���ت���ري���د  لأن���ظ���م���ة  الإم���������ارات 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ج��ه��وده��ا  م��ن  “اإمباور”، 
دع���م ال��ت��ح��ول ن��ح��و ال��ق��ن��وات ال��ذك��ي��ة يف 
اإجن�������از امل���ع���ام���الت احل���ك���وم���ي���ة، وذل����ك 
م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
اإىل  تهدف  التي  الالورقية،  للمعامالت 
من  والتخل�ص  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ّول  اإك��م��ال 
الداخلية واخلارجية  الورقية  املعامالت 
يف دوائر حكومة دبي وب�سكل نهائي، اإىل 
جانب حتقيق اأهداف مبادرة دبي الذكية 
جلعل دبي املدينة الأذكى والأ�سعد عاملياً، 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  اأط��ل��ق��ه��ا ���س��اح��ب  ال��ت��ي 
اآل مكتوم، نائب رئي�ص  حممد بن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء حاكم 
دب���ي، رع���اه اهلل، ح��ي��ث وّج���ه ���س��م��وه اإىل 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  جميع  م�ساهمة 
تطبيقها، وذلك لتعزيز �سعادة املتعاملني 
وزي��ادة ر�ساهم ح��ول خمتلف اخلدمات 

احلكومية التي تقدم لهم«.
تقدم  “اإمباور”  اأن  ذك�����ره،  واجل���دي���ر 
خ����دم����ات ت���ري���د امل���ن���اط���ق لأك������رث من 
األف   100 1،090 مبنى، ولأك��رث من 
الإنتاجية  ال���ق���درة  ت�����س��ل  ك��م��ا  م��ت��ع��ام��ل 
مليون   301،4 م��ن  اأك��رث  اإىل  لل�سركة 
ال�سركة  وت����ق����دم  ال����ت����ري����د  م����ن  ط����ن 
للبيئة  �سديقة  مناطق  تريد  خ��دم��ات 
دبي  اإم��ارة  البارزة يف  امل�ساريع  لعدد من 
م��ث��ل جم��م��وع��ة ج��م��ريا وج��م��ريا بيت�ص 
العاملي  امل����ايل  دب���ي  ري��زي��دن�����ص وم���رك���ز 
الطبية  دبي  ومدينة  التجاري  واخلليج 
ب��ح��ريات ج��م��ريا ونخلة جمريا  واأب����راج 
مول  بطوطة  واب��ن  جاردنز  ودي�سكفري 
العاملية  واملنطقة  للت�سميم  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

•• ال�سارقة-الفجر: 

نّظمت موؤ�س�سة ال�سارقة لدعم امل�ساريع 
الأول،  اأم�����ص  م�ساء  “رّواد”  ال��ري��ادّي��ة 
امل�ساريع  لأ����س���ح���اب  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ور����س���ة 
بالتعاون  وامل����ت����و�����س����ط����ة،  ال�������س���غ���رية 
للم�ساريع  ال���وط���ن���ي  “الرنامج  م���ع 
الذراع  واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة”، 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ملجل�ص  التنفيذية 
اجلواهر  “مركز  يف  وذل��ك  واملتو�سطة 

للمنا�سبات واملوؤمترات” يف ال�سارقة.
ح�سرها  ال���ت���ي  ال���ور����س���ة،  خ����الل  ومت 
جمموعة من رّواد الأعمال يف قطاعات 
بع�ص  ممثلي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  خمتلفة 
تقدمي  واجلامعات،  احلكومية  اجلهات 
“رّواد”  خ���دم���ات  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة  مل��ح��ة 

تبعها  املوؤ�س�سة،  يف  الع�سوية  وممّيزات 
امل�ساريع املدّعمة من  عر�ص فيديو عن 
املوؤ�س�سة، ثم ا�ستعرا�ص اأهم امل�ستجدات 
يف قطاع ريادة الأعمال والمتيازات التي 
للم�ساريع  الوطني  “الرنامج  يقّدمها 
والذي  واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة” 
القت�ساد،  وزارة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ي��ع��م��ل 
ت��وف��ري اخل���رات الالزمة  اإىل  وي��ه��دف 
يف  والتدريبي  والإداري  الفني  والدعم 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  امل��ج��الت،  خمتلف 
ال�سغرية  واملن�ساآت  امل�سروعات  وتطوير 
اإع����داد تقييم  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
ال��ت��ن�����س��ي��ق مع  ف�����س��اًل ع���ن  ل��ه��ا،  دوري 
واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات 
منتجات  ل����دع����م  اخل����ا�����ص  وال����ق����ط����اع 
امل�������س���اري���ع وامل����ن���������س����اآت داخ�������ل ال����دول����ة 

لهذه  وحوافز  مزايا  وتوفري  وخارجها، 
املحمود،  ���س��ع��ادة حمد  وق���ال  امل�����س��اري��ع. 
امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مدير 
الريادّية “رّواد”: “نحن �سعداء بتنظيم 
مع  بالتعاون  التعريفية  ال��ور���س��ة  ه��ذه 
“الرنامج الوطني للم�ساريع واملن�ساآت 
يف  ت��اأت��ي  حيث  واملتو�سطة”،  ال�سغرية 
اإطار عمل املوؤ�س�سة، التي اأن�ساأت بغر�ص 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  وم�������س���ان���دة  دع�����م 
خالل  من  ال�سارقة  ب��اإم��ارة  واملتو�سطة 
امل����ايل وال��ف��ن��ي وتهيئة  ت��ق��دمي ال��دع��م 
وت��ط��وي��ر هذه  امل��الئ��م��ة لإن�����س��اء  البيئة 

امل�ساريع«.
وت�سجيع  دع������م  اأّن  امل����ح����م����ود  واأك��������د 
امل�سروعات  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  امل��واط��ن��ني 
ثقافة  ي��ر���ّس��خ  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 

ال��ع��م��ل احل���ر وي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز جهود 
التنمية  وحتقيق  القت�سادي  التنويع 
ال�ساملة يف الإم��ارة، م�سيداً مب�ساهمات 
“الرنامج الوطني للم�ساريع واملن�ساآت 
ريادة  دع���م  يف  واملتو�سطة”  ال�����س��غ��رية 
الأع����م����ال ون�����س��ر ث��ق��اف��ة الإب�������داع التي 
القت�سادية،  ال��دول��ة  طموحات  حتقق 
وتعزيز  النمو  على  ال�سركات  وت�ساعد 
امل�ساهمة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  ق����درات����ه����ا، 
البتكاري يف  امل�سهد  الفاعلة يف تطوير 

دولة الإمارات.
من جانبه قال الدكتور اأديب العفيفي، 
للم�ساريع  ال��وط��ن��ي  “الرنامج  م��دي��ر 
واملتو�سطة”:  ال�������س���غ���رية  وامل���ن�������س���اآت 
العمل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ور����س���ة  “تهدف 
القائمة  القت�سادية  املن�ساآت  دعم  على 

جناحها  ل�سمان  لها  احل��واف��ز  وتقدمي 
اإمياننا  م��ن  ان��ط��الق��اً  وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا، 
قطاع  لتفعيل  اجل��دي��د  امل��ح��رك  ب��اأن��ه��ا 
ال��ع��م��ل ب�����س��ق��ي��ه احل���ك���وم���ي واخل���ا����ص، 
ت�سهم  ال���ل���ق���اءات  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  ع����الوة 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات على 

مواجهة حتدي الدخول يف ال�سوق«.
وانتهت الور�سة بفتح باب النقا�ص حول 
اأهم التحديات التي تواجه رّواد الأعمال 
اإمكانية  ح��ول  متحورت  التي  والأ�سئلة 
بالفعاليات  واإ����س���راك���ه���م  م�����س��اع��دت��ه��م 
ال��وط��ن��ي��ة وامل���ه���رج���ان���ات وامل����وؤمت����رات 
العاملية، والإجابة عليها من قبل ممثلي 
العفيفي،  اأديب  والدكتور  رّواد  موؤ�س�سة 
�سعياً نحوتقدمي �سورة اأو�سح للرّواد يف 

هذا القطاع. 
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املال والأعمال

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�سركة / ميدي�ست ماجنمينت ترينينغ ان�ستيتيوت منطقة حرة )ذ م م( ، )رخ�سة رقم 

20990(  والكائنة ب���� مكتب 305 مبنى 12 يف مدينة دبي الكادميية ، دبي دولة المارات 
العربية املتحدة ، �ص ب 502217 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
�سلطة دبى للمجمعات البداعية ،  ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/2/11  

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد 

امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد : يعقوب حمدان  
ا�سم ال�سركة : ميدي�ست ماجنمينت ترينينغ ان�ستيتيوت منطقة حرة )ذ م م(    

�ص ب : 502217  ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
info@mmti.ae :  هاتف رقم : 044220681  ، الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

��شعــــار ت�شفيــة
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برنامج »ال�سريك املوؤ�س�ض« يطلق خلل م�ساركة غرفة دبي يف »موؤمتر �ستيب 2019« 

»دبي للم�ساريع النا�سئة« تد�سن برناجمًا مبتكرًا جلمع ال�سركات النا�سئة مع �سركاء موؤ�س�سني 

بهدف متكني اجليل القادم من التعلم والك�سب والنمو

بنك �ستاندرد ت�سارترد وموؤ�س�سة »اإجناز« الإمارات يطلقان برامج تدريبية م�سرتكًة

•• دبي-الفجر:

اأف�سل  ل���ت���ق���دمي  ج���ه���وده���ا  اإط�������ار  يف 
اخل�����دم�����ات مل��ج��ت��م��ع ري��������ادة الأع����م����ال 
وامل�������س���اري���ع ال��ن��ا���س��ئ��ة يف اإم�������ارة دب���ي، 
ال���ن���ج���اح يف عامل  وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى 
اأنحاء  خمتلف  اإىل  والو�سول  الأعمال 
للم�ساريع  “دبي  ���س��ت��د���س��ن  ال����ع����امل، 
غرفة  م����ب����ادرات  اإح������دى  النا�سئة”، 
جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي امل��ب��ت��ك��رة لدعم 
ري��ادة الأع��م��ال، اليوم الأرب��ع��اء املوافق 
13 ف����راي����ر، خ�����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
برناجمها   ،”2019 �ستيب  “موؤمتر 
“ال�سريك  املنطقة  يف  نوعه  من  الأول 
مل�ساعدة  ي����ه����دف  ال�������ذي  املوؤ�س�ص” 
الدولة  يف  النا�سئة  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب 
مل�سروعهم  موؤ�س�ص  �سريك  عن  للبحث 
احل�سول  على  وم�ساعدتهم  التجاري، 
واإتاحة  اأعمالهم،  على كفاءات لتطوير 
الطموحني  املوؤ�س�سني  لل�سركاء  املجال 

لي�سبحوا من اأ�سحاب الأعمال؟ 
املوؤ�س�ص”  “ال�سريك  برنامج  وي��ه��دف 
النا�سئة  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب  و���س��ل  اإىل 
ال�سريك  مع  الدولة  يف  الأعمال  ورواد 
املوؤ�س�ص املنا�سب ل�سركتهم اأو م�سروعهم 
التجاري بهدف تعزيز التعاون امل�سرتك 
التجاري  م�سروعهم  منو  على  والعمل 
ال���رن���ام���ج اجلديد  وي���ت���ي���ح  ع����امل����ي����اً.  
امل�ساريع  اأ����س���ح���اب  ج��م��ي��ع  م�������س���ارك���ة 
امل��ق��ي��م��ني يف  الأع���م���ال  ال��ن��ا���س��ئ��ة ورواد 
حيث  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
النا�سئة  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  يتطلب 

�سريك  ع���ل���ى  ب���احل�������س���ول  ال���راغ���ب���ني 
م���وؤ����س�������ص مل�������س���روع���ه���م ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
الرنامج عر زيارة املوقع الإلكرتوين 
وا�ستعرا�ص  النا�سئة  للم�ساريع  لدبي 
ج��م��ي��ع ال��ت��ف��ا���س��ي��ل وامل���ع���ل���وم���ات عن 
م�سروعهم التجاري اأو زيارة جناح دبي 
موؤمتر  يف  امل�سارك  النا�سئة  للم�ساريع 
جميع  تقييم  �سيتم  ث��م  وم���ن  ���س��ت��ي��ب، 
هذه الطلبات لختيار 10 من اأ�سحاب 
امل�ساريع النا�سئة يف الدولة. ويف املرحلة 
املوؤ�س�سني  ال�سركاء  دعوة  �سيتم  الثانية 
لتقدمي طلباتهم، من ثم يتم اختيارهم 
النهاية  ويف  ال��رن��ام��ج.  يف  للم�ساركة 

�ستجتمع ال�سركات النا�سئة املختارة مع 
واختيار  املحتملني  املوؤ�س�سني  ال�سركاء 

ال�سريك املوؤ�س�ص املثايل من قبلهم. 
ريادة  مدير  �ساي�سيفا،  ناتاليا  واأك���دت 
“ال�سريك  اأن  دب��ي  غ��رف��ة  يف  الأع��م��ال 
املوؤ�س�ص” هو عبارة عن برنامج مبتكر 
لدعم امل�ساريع النا�سئة حيث �سمم وفق 
�سيوفر  لأن��ه  وتطلعاتهم  احتياجاتهم 
والتطور  ل��ل��ن��م��و  ف��ر���س��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
عر ا�ستقطاب كفاءات ومهارات حتقق 

الإ�سافة لهذه ال�سركات. 
الغرفة  اأن  ع���ل���ى  ���س��اي�����س��ي��ف��ا  واأك��������دت 
ع���ر م��ب��ادرت��ه��ا امل��ب��ت��ك��رة ل��دع��م ري���ادة 

النا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  الأع���م���ال 
مبادرات  اإط��الق  على  با�ستمرار  تعمل 
وبرامج لتفعيل دورها كموؤ�س�سة داعمة 
يف  النا�سئة  وامل�ساريع  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 
الأعمال  ل���رواد  اأ�سا�سية  ووج��ه��ة  دب���ي، 
ريادة  دع���م  اأن  اإىل  لف��ت��ًة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
الأعمال وامل�ساريع النا�سئة هي من اأهم 

اأولويات الغرفة. 
النا�سئة”،  ل��ل��م�����س��اري��ع  “دبي  وت��ع��ت��ر 
ال��غ��رف��ة خ����الل العام  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
منطقة  يف  نوعها  من  الأوىل   ،2016
ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، والتي تعمل 
حتت مظلة مدينة دبي الذكية، وجت�سد 

العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  قيمة 
واخلا�ص بهدف ت�سجيع البتكار وريادة 
رئي�ساً  م�����س��دراً  ت��ع��دُّ  الأع����م����ال، ح��ي��ث 
ل��رواد الأع��م��ال يف دب��ي، وميكن للزوار 
اجلديدة،  العمل  فر�ص  على  الط���الع 
الأح���داث  ب��اأه��م  ال���س��رتاك  كما ميكن 
التي تركز على التكنولوجيا، والدورات 
ولقاءات وغريها من املعلومات املتطورة 

الهامة.
النا�سئة”  ل��ل��م�����س��اري��ع  “دبي  وت���دع���م 
اإىل  ال��رام��ي��ة  دب��ي  غ��رف��ة  ا�سرتاتيجية 
البتكار،  وت�سجيع  الأع��م��ال  رواد  دع��م 
 ،2015 ع��ام  يف  الغرفة  اأطلقت  حيث 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الب���ت���ك���ار ال���ه���ادف���ة اإىل 
جمتمع  م�سالح  وحماية  ودع��م  متثيل 
الغرفة  توا�سل  كما  دب���ي.  يف  الأع��م��ال 
من  امل�ساريع  اأ�سحاب  دع��م  يف  جهودها 
والذي  دبي”،  “جتار  ب��رن��ام��ج  خ���الل 
يعمل على تطوير اأفكار رجال الأعمال 
العمل يف  بيئة  الإم��ارات��ي��ني مب��ا يخدم 
دبي.  ويعتر “موؤمتر �ستيب 2019” 
اليوم  ف���ع���ال���ي���ات���ه  ���س��ت��ن��ط��ل��ق  وال��������ذي 
الأربعاء يف مدينة دبي لالإنرتنت، اأحد 
التكنولوجيا  ل��ق��ط��اع��ات  جت��م��ع  اأك����ر 
وال���رق���م���ن���ة وال��ت�����س��ل��ي��ة وال���رتف���ي���ه يف 
املنطقة. و�ست�ستعر�ص “دبي للم�ساريع 
من  امل��ت��ن��وع��ة  م���ب���ادرات���ه���ا  النا�سئة” 
املعر�ص  يف  اخل���ا����ص  ج��ن��اح��ه��ا  خ����الل 
حيث ميكن  مبنطقة “�ستيب �ستارت”، 
الدولة  يف  العاملة  النا�سئة  للم�ساريع 
املوقع  زي���ارة  ع��ر  للرنامج  ال��ت��ق��دمي 

الإلكرتوين لدبي للم�ساريع النا�سئة. 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن ب��ن��ك ���س��ت��ان��درد ت�����س��ارت��رد اأم�����ص عن 
م���وا����س���ل���ة ����س���راك���ت���ه ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
الربحية  الإم��ارات غري  “اإجناز”  موؤ�س�سة 
ك�سريك  الأعمال،  اإدارة  تعليم  يف  املخت�سة 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة وع�����س��و يف جم��ل�����ص اإدارت����ه����ا. 
ويعتزم الطرفان القيام معاً بتنفيذ برامج 
للعمل  ال�ستعداد  ح��ول  تتمحور  تدريبية 
1000 طالب �سنوياً خالل  ي�ستفيد منها 
املهارات  القادمة، وغر�ص  الثالثة  ال�سنوات 

الأ�سا�ص لدى الطالب يف دولة الإمارات.
الرامج  من  �سل�سلة  على  ال�سراكة  وتقوم 
الإب���داع،  ي��وم  ك��ور���ص  املختلفة  التوجيهية 
ريادة  يف  امل�ستوى  رفيعة  متميزة  ودورات 
الأع����م����ال، وب����رام����ج ال���ن���ج���اح امل���ه���ن���ي، كما 
وِرية  ال�سُّ للوظائف  يوماً  موؤخراً  ت�سمنت 
برنامج  وه������و   ،»Job Shadow«
يحظى ب�سمعة طيبة خا�ص ببنك �ستاندرد 
ت�����س��ارت��رد، ا���س��ت�����س��اف ف��ي��ه ال��ب��ن��ك طالباً 
ل��ه��م جل�سات  ال���غ���ري���روق���دم  ج��ام��ع��ة  م���ن 
ع��م��ل��ي��ة وا���س��ت�����س��اري��ة ح����ول ك��ي��ف��ي��ة اإع����داد 
العمل  اإىل جهات  الذاتية  وتقدمي �سريهم 
قيمة  عرو�ص  ت�سميم  وكيفية  م�ستقباًل، 

فريدة للعمالء وطريقة ت�سويقها.
وقد رحبت رول اأبو منة، الرئي�ص التنفيذي 
ل��ب��ن��ك ���س��ت��ان��درد ت�����س��ارت��رد يف الإم�������ارات، 
ونقل  الفعالية  ح�سروا  ال��ذي��ن  بالطالب 
كبنك  “اإننا  ال�����س��دد:  ب��ه��ذا  ق��ول��ه��ا  ع��ن��ه��ا 

الإم����ارات،  دول���ة  ل��ه جذورعميقة يف  ع��امل��ي 
اإع�������داد وت���ط���وي���ر م���ورد  اأن  ن�����درك ج���ي���داً 
الأهمية  بالغ  اأم��ر  املحلية  للمواهب  ق��وي 
يف  امل�سرفية  ال�سناعة  ول��ت��ق��دم  لنجاحنا 
الدولة. وي�سهم حتالفنا ال�سرتاتيجي مع 
موؤ�س�سة “اإجناز” بدور هام يف متكني ودعم 
مع  من�سجماً  ياأتي  كما  الدولة،  يف  ال�سباب 
الإمارات  وروؤي��ة  لل�سباب  الوطنية  الأجندة 
2021. فجذور بنك �ستاندرد ت�سارترد يف 
الإمارات متتد ل�ستني عاماً ونحن عازمون 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة اإح������داث ف����رق اإي���ج���اب���ي يف 

املجتمعات التي نعمل فيها.«

متكن  “اإجناز”،  ب����رام����ج  خ�����الل  وم�����ن 
�ستاندرد  بنك  ل��دى  العاملون  املتطوعون 
التفكري  م����ه����ارات  ���س��ق��ل  م����ن  ت�������س���ارت���رد 
النقدي والتوا�سل والتعاون والإبداع لدى 
الطالب امل�ساركني، ف�ساًل عن متكينهم من 
الناعمة  املهارات  ملعنى  متني  فهم  اكت�ساب 
وتطويرها لديهم، ولكيفية ترتيب اأولويات 
عام  الرنامج  اإط���الق  ومنذ  العمل.  مهام 
2017، درب البنك ما يزيد على 1000 
طالب وطالبة من اأنحاء الإمارات املختلفة، 
وذلك من خالل 100 م�سرف من البنك 
تطوعوا لتقدمي اأكرث من 10 ور�ص اإبداع 

و9 دورات متميزة رفيعة امل�ستوى يف ريادة 
الأعمال والعديد من اجلل�سات التوجيهية 
ال��ف��ردي��ة يف جم���ال ال��ن��ج��اح امل��ه��ن��ي لغر�ص 
الريادة  وروح  العمل  ع��امل  عن  عميق  فهم 
ب��ا���س��ت��خ��دام م��ب��داأ التعلم  امل��ت��درب��ني  ل���دى 

باملمار�سة.
الرئي�ص  الب�سيتي،  رزان  علقت  جهتها  من 
التنفيذي بالوكالة ملوؤ�س�سة اإجناز الإمارات 
اأن  املنا�سبة  بهذه  “اأود  بقولها:  ذل��ك  على 
�ستاندرد  لبنك  العميق  امتناين  اأع��رب عن 
لق�سايا  امل��ت��وا���س��ل  دعمهم  على  ت�����س��ارت��رد 
حتقيق  ي�ستطيعوا  ح��ت��ى  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ني 

جناحهم القت�سادي باأنف�سهم. فمن خالل 
الدعم الذي يقدمه متطوعو البنك، بداأنا 
ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة ل�سالح  ت��غ��ي��ريات  ن��ح��ق��ق 
على  م��ع��اً  نعمل  فنحن  امل�ستقبل.  اأج��ي��ال 
تقدمي الدعم والهتمام لأكرث من 1000 
اإيجابي على  اأث��ر  ترك  وعلى  �سنوياً  طالب 
توجيهية  ب���رام���ج  خ����الل  م���ن  م�����س��ريت��ه��م 
وتدريبية متنوعة ت�سمل ال�ستعداد للعمل 
بالأمور  ال��واع��ي��ة  وامل��ع��رف��ة  ال���ري���ادة  وروح 
املالية. كما نوا�سل دوماً جتربة العديد من 
لرنى  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  مع  النماذج 

اأيها اأكرث جناحاً وفعالية.«

»كلية طلل اأبوغزالة اجلامعية 
للبتكار تعلن عن براجمها التنفيذية«

 •• عمان – الفجر:

اجلامعية  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  كلية  يف  وال��ت��دري��ب  ال�ست�سارات  مركز  اأع��ل��ن 
لالبتكار عن فتح باب الت�سجيل لراجمه التدريبية التنفيذية. 

اأم����ن املعلومات  وت��ت�����س��م��ن ال���رام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا امل���رك���ز: 
امل��ت��ق��دم يف من��ذج��ة ع��ل��م البيانات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الل����ك����رتوين، وال���رن���ام���ج 
املعلومات لالإعالميني  اأمن  التنفيذي يف  والرنامج  ال�سخمة،  والبيانات 
البيانات وحتليل  التنفيذي يف علم  الرنامج  اإىل  بالإ�سافة  وال�سحفيني، 
البيانات ال�سخمة.  و�سيتم منح امل�ساركني يف هذه الرامج �سهادة م�سدقة 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  ووزارة  اجلامعية  الكلية  م��ن  ومعتمدة 
جامعية  كلية  هي  لالبتكار-  اجلامعية  اأبوغزالة  طالل  وكلية  الأردن.  يف 
متخ�س�سة يف الأعمال وتقنية املعلومات وتركز على توفري البيئة املنا�سبة 
خل��ل��ق الإب�����داع والب��ت��ك��ار وال���ري���ادة، م��ن خ���الل اأ���س��ال��ي��ب درا���س��ي��ة حديثة 
واإمكانيات تتيحها للطالب لتحويل اأفكارهم واخرتاعاتهم الإبداعية اإىل 

منتجات قابلة للت�سويق.

اقت�سادية اأبوظبي تنظم عددا من 
الفعاليات بهدف تعزيز بيئة العمل املبتكرة

•• اأبوظبي-وام:

الفعاليات والأن�سطة  اأبوظبي عددا من  التنمية القت�سادية  نظمت دائرة 
اأ�سبوع تزامنا مع �سهر البتكار يف دولة الإم��ارات وذلك بهدف  على مدى 
تعزيز بيئة البتكار بالدائرة ون�سر ثقافة البتكار كاأ�سا�ص لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة وجودة احلياة.
وت�سمنت فعاليات اأ�سبوع البتكار يف الدائرة تنظيم جل�سات بني م�سوؤويل 
وذلك  العمال  ا�سحاب  من  ال��دائ��رة  ومتعاملي  لالأعمال  ابوظبي  مركز 
بهدف تطوير خدمات تراخي�ص الأن�سطة القت�سادية وت�سهيل اجراءاتها 
بطريقة مبتكرة لتحقق ر�سى املتعاملني وتعزيز بيئة العمال التناف�سية 

لإمارة ابوظبي.
وا�ست�سافت الدائرة خالل اأ�سبوع البتكار عددا من املتحدثني من اأ�سحاب 
اخل���رة يف جم��ال الب��ت��ك��ار ب��ه��دف ت��ق��دمي حم��ا���س��رات توعية للموظفني 
املهارات  وتنمية  لل�سخ�ص  الذاتية  القدرات  تعزيز  يف  البتكار  اأهمية  عن 

والمكانات املهنية يف بيئة العمل.
كما �ساركت الدائرة يف معر�ص بلدية اأبوظبي “وطن البتكار” للتعريف 
ب��ال��دائ��رة ل�سرح  امل��ع��ر���ص وذل���ك يف من�سة خ��ا���س��ة  ال���دائ���رة يف  ب��خ��دم��ات 

خدماتها وعر�سها على اجلمهور.

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

عن  اأم�����ص  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ����ص  هيئة  ‘اأعلنت 
ا�ستقبلت  الإم���ارة  اأن  فيها  وج��اء   ،2018 لعام  نتائجها 
1،072،066 زائراً من الأ�سواق املحلية والدولية خالل 
العام لتتجاوز بذلك هدف ال�سرتاتيجية الأوىل للوجهة 
اأعوام،  ثالثة  مل��دة   2016 ع��ام  يف  الهيئة  اأطلقتها  التي 
وت�سمنت روؤيتها امل�ستقبلية لتطوير القطاع ال�سياحي يف 
الإمارة �سعياً ل�ستقطاب مليون زائر بنهاية العام 2018.  
و�سجلت الهيئة منواً ن�سبته %10 يف اأعداد الزوار مقارنة 
ال�سوق  اإىل  فيه  الأك���ر  امل�ساهمة  ت��ع��ود   ،2017 بالعام 
املحلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة التي ياأتي منها 
ت�سدر  اأملانيا  وتوا�سل  ال���زوار.  ع��دد  اإج��م��ايل  من   38%
قائمة الأ�سواق الدولية بتعداد زوار ي�سل اإىل 83،605 
بزيادة  زائ�����راً   83،531 م�سجلة  رو���س��ي��ا  تليها  زائ�����راً؛ 
ملحوظة ن�سبتها %17 عن عام 2017، يف حني جاءت 
اإىل  ال���زوار  ع��دد  يبلغ  الثالثة   املرتبة  يف  املتحدة  اململكة 
%11.5؛ وحلت الهند يف  63،054 زائ��راً بنمو ن�سبته 
املركز الرابع بنحو 62،325 زائراً بزيادة ن�سبتها %22؛ 
وحلت كازاخ�ستان املركز اخلام�ص م�سجلة 27،168 زائراً 
ومن اأبرز الإجنازات التي �سهدتها  بزيادة قدرها 28%. 
الإمارة خالل 2018، اإطالق جتربة “جبل جي�ص فاليت 
- اأطول م�سار انزلقي يف العامل” التي ا�ستقبلت اأكرث من 

12 �سهراً. وبتحطيمه  األف زائر منذ افتتاحها قبل   25
�ساهم  العامل،  يف  انزلقي  م�سار  كاأطول  القيا�سي  للرقم 
امل�����س��ار يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الإم�����ارة ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ال�سياحة 
ل�سياحة  املنطقة   يف  الأ�سرع منواً  الوجهة  بعّدها  العاملية 
املغامرات. وعززت الإمارة من جاذبيتها للزوار والقادمني 
�سركات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��دول��ة،  داخ���ل  م��ن  العطلة  لق�ساء 
العطالت عر افتتاح “منتزه من�سة امل�ساهدة” على قمة 
جبل جي�ص، والذي ي�سم �سبع من�سات مطلة على اخلليج 
العربي. وبهدف مواكبة النمو احلا�سل يف اأعداد الزوار، مت 
التخطيط لإطالق املزيد من امل�ساريع التي ت�سمل املخيم 
تعليم  واأكادميية  غرفة؛   47 من  املكون  الفاخر  اجلبلي 
64.72 كيلومرتاً  واإ�سافة  ال��راري؛  العي�ص يف  مهارات 
من م�سارات امل�سي؛ ومنتزه املغامرات بالتعاون مع “تورو  
املغامرات  م��ن��ت��ج��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�����س��م  ال����ذي  فريدي” 
“جولة  غ��رار  على  العام  ه��ذا  اإطالقها  املتوقع  اجل��دي��دة 
 climbing»و  »Bull maze»و “ النزلقي  امل�سار 

يف منتزه من�سة امل�ساهدة.  »tower
ويف هذا ال�سياق قال هيثم مطر الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
راأ�ص اخليمة لتنمية ال�سياحة: “كان العام 2018 حافاًل 
اإمارة  اأحرزتها  التي  والنجاحات  الإجن��ازات  من  بالعديد 
با�ستقطاب  الرئي�ص  هدفنا  جت��اوز  اأب��رزه��ا  اخليمة،  راأ���ص 
مليون زائر اإىل الإمارة. ويف ظل معدلت الإقبال احلالية 
امل��رت��ف��ع��ة م��ن ال�����زوار؛ وال�����س��راك��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة والدولية 

املتميزة التي اأبرمتها هيئة راأ�ص اخليمة لتنمية ال�سياحة؛ 
واملنتجات ال�سياحية اجلديدة التي مت اإطالقها على مدار 
الأعوام القليلة املا�سية، مت�سي اإمارة راأ�ص اخليمة قدماً 
يف مهمتها الرامية اإىل تر�سيخ مكانتها كالوجهة ال�سياحية 
الغنية  حمفظتها  وا�ستعرا�ص  املنطقة،  يف  من��واً  الأ���س��رع 
امل�ستهدفة  الأ�سواق  الأ�سيلة �سمن  والتجارب  املعامل  من 
اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول����ي����اً«. وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة راأ������ص اخل��ي��م��ة لتنمية 
ا�سرتاتيجيتها  اإط���الق  ع��ن  م��وؤخ��راً  اأعلنت  ق��د  ال�سياحة 
و�سريكز   .”2021-2019 “الوجهة  اجل����دي����دة 
تنويع  على  اأع��وام  ثالثة  ومدته  ال�سرتاتيجي  الرنامج 
املعامل واخلدمات ال�سياحية يف الإمارة لجتذاب �سريحة 
اأو�سع من ال�سياح والزوار ذوي العوائد العالية والباحثني 
ال�ستثمارات  اجتذاب  �سي�سهم يف  اأ�سيلة، مما  عن جتارب 
امل�ساريع  وي��دع��م  ال�سياحة،  قطاع  يف  واملحلية  الأجنبية 
فر�ص  م��ن  م��زي��د  لتوفري  املحلية  واملتو�سطة  ال�سغرية 
العمل والأعمال ملواطني الدولة، اإ�سافة اإىل منح الأولوية 
للمغامرات امل�ستدامة التي ترتكز على الطبيعة والتجارب 
ت�سهده  ما  �سوء  “يف  مطر:  واأ���س��اف  الأ�سيلة.  الثقافية 
معاملها  قائمة  يف  متوا�سل  من��و  م��ن  اخليمة  راأ����ص  اإم���ارة 
اأي�ساً �سمان جاذبيتها  ومنتجاتها ال�سياحية، يجب علينا 
اأبعد  ال��زوار الباحثني عما هو  كوجهة �سياحية ت�ستقطب 
خالل  م��ن  و�سنعمل  ال��ف��اخ��رة.  وال��ف��ن��ادق  املنتجعات  م��ن 
ا�سرتاتيجية الوجهة اجلديدة لعام 2019-2021 على 

اجلذابة  واملغامرات  اخليارات  من  املزيد  ابتكار  موا�سلة 
ال�سياحية يف الإم����ارة مثل  امل��ع��امل  اأب���رز  ب��ني  ال��ت��ي جتمع 
الثقايف  وال��رتاث  ال�ساحرة  والطبيعة  اخلالبة  ال�سواطئ 
واملغامرات  والتجارب  الأ�سيلة  العربية  وال�سيافة  الغني 
1.5 مليون  ن��ح��و  ا���س��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف  ت�����س��اه��ى،  ال��ت��ي ل 
زائ��ر بحلول عام  2021؛ و3 ماليني  ع��ام  زائ��ر بحلول 
اأي�ساً  اجلديدة  الوجهة  ا�سرتاتيجية  و�ستنظر   .»2025
ال�سياحي، حيث تهدف  املجال  العمل يف  يف تو�سيع فر�ص 
توظيف  دع��م  اإىل  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ����ص  هيئة 
وال�سيافة  ال�سياحة  قطاع  يف  اإ���س��ايف  �سخ�ص   10،000
ا�ستثمارات  ت�سجيع  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
التناف�سية  القدرة  وتعزيز  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
ال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د  وا���س��ت��ق��ط��اب  للقطاع  ال�ساملة 

الدولية واملحلية لتوفري بيئة مثالية للنمو امل�ستدام.
توفري  يف  ال�����س��ي��اح��ة  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  هيئة  وت���رى 
لدعم  اأ�سا�سي  تركيز  حم��ور  اجل��دي��دة  الفندقية  ال��غ��رف 
ال�سهرة املتنامية التي حتظى بها اإمارة راأ�ص اخليمة بني 
ال�سياح، حيث تتهياأ الإمارة لإ�سافة 5000 غرفة فندقية 
اإىل 6500 غرفة متوفرة حالياً يف �سوء تاأكيد عدد من 
افتتاح  ع��ل��ى  لعزمها  ال��ع��امل��ي��ة  الفندقية  ال��ع��الم��ات  اأب����رز 
فنادق لها يف الإم��ارة مثل ماريوت وموفنبيك و�سرياتون 
واأنانتارا وريدزور واإنرتكونتنينتال وكونراد خالل الأعوام 

الثالثة القادمة.

متتلك اأطول م�سار انزلقي يف جبل جي�ض 

% يف 2018 اأكرث من  مليون زائر ت�ستقبلهم راأ�ص اخليمة بن�سبة منو 10 

/ علي حممد  امل��دع��و  فقد 
ال�سودان     ، ه��الل  �سليمان 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)3237090( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0502995881

فقدان جواز �سفر

لك�سمي  لينا   / امل��دع��و  فقد 
راج����اب����اك���������س����ا ن�����ان�����اي�����اك�����ارا 
�سريلنكا     ، موديان�سيالجى 
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
)6203356N(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

0555250319

فقدان جواز �سفر

�ساميه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
لبنان     ، ح����رب  ب���درال���دي���ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3980053RL( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0561356156

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / ماتيب احمد 
باك�ستان     ، ح�����س��ني  م��ن��ري 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1171901( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0557973985

فقدان جواز �سفر
فاطمه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
كحلول ، املغرب   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)7891651( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0561949031

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ �����س����وه����ال 
بنغالدي�ص   ، ال���ع���ل���م  ����س���ي���ف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)E0330595(يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقرب  او  البنغالدي�سية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�عالن حكم بالن�شر

 يف  �لدعوى رقم 2018/140 عقاري كلي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كا�ساين  م�سطفوى  �سعيد  علي  عليه/1-حممد  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله ل�سالح/ فخر  الدعوى  بتاريخ 2018/11/13 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
الدين بروبرتيز ليمتد بف�سخ ا�ستمارة احلجز للوحدات العقارية اأرقام )1902 ، 1901 ، 1903 ، 1904 
، 1905 ، 1906 ، 1907 ، 1908 ، 1909 ، 1910 ، 1911( الكائن يف الطابق رقم )19( املبنى رقم )1( 
امل�سمى )ليك �سنرتال( على قطعة الر�ص رقم )45( رقم البلدية )529 - 346( يف منطقة اخلليج 
التجاري ، باإمارة دبي - مو�سوع الدعوى - وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
املدعي  وال��زام   ، درهما(  وت�سعة وخم�سون  و�سبعمائة  الف  وثمانون  درهم )خم�سمائة   )580.759(
عليه بالر�سوم وامل�سروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف �لدعوى رقم 2019/474 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- �سكيور ترايد جي ال تي  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة ا�ص �سي ا�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م وميثله 
/ حبيب حممد �سريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )16297508.38(  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
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�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  �لدعوى 2018/1128  جتاري كلي 

جمهول   - �سور  اأوف  ليمتد-عجمان  بيزن�ص  اوب��ن  املدخل/1-جلوبال  اخل�سم  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ايه ام جلوبال وورك�ص )م م ح( وميثله/ريا�ص عبداملجيد 
حممود الكيان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )8.344.000 
التام. وح��ددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  ال�سداد احلا�سل يف 2016/11/2 وحتى  تاريخ 
الثنني املوافق 2019/2/25 ال�ساعة 9.30 �ص 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
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2300  جتاري كلي               

ان  القامة مبا  العمري جمهول حمل  يو�سف  ها�سم  بدر  عليه/1-اأمل  املدعي  اىل 
املدعي/بنك الإحتاد الوطني �سركة م�ساهمة عامة وميثله/عبدالقادر ح�سني بخيت 
حديجان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
تاريخ  م��ن  ب��واق��ع %12  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  وق���دره )1.426.448  امل��دع��ي مبلغ  للبنك 
وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2018/7/25 بتاريخ  احلا�سل  الإ�ستحقاق 
ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق 2019/2/19  الثالثاء  والت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�سة يوم 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
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�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �لإنذ�ر )2019/1157)
املنذر : حممد �سعيد را�سد املال 

املنذر اليه : بو�سكو ل�سناعة الملنيوم والزجاج - ذ م م - وعنوانه : جمهول العنوان 
تكليف بالإخالء وبالوفاء لالجرة امل�ستحقة عن ال�سقة رقم 1503 بناية النهدة )1( قطعة ار�ص رقم 
231 - 130 دبي لذلك تنذركم املنذرة ب�سرورة �سداد قيمة الجرة امل�ستحقة مبلغ وقدره )93.630.00 
درهم( للفرتة من 2018/5/1 وحتى 2018/12/19 م�سافا اليها غرامات تاأخري جتديد عقد اليجار 
وما ي�ستحق من ر�سوم خدمات وفواتري وما ي�ستجد من اجرة وملحقاتها طبقا للعقد والقانون وحتى 
ال�سداد التام والخ��الء وذلك يف خالل مهلة اق�ساه ثالثني )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار 
الق�سائية  الدعوى  اإقامة  فيها  مبا  �سده  القانونية  الج���راءات  لتخاذ  املنذرة  ت�سطر  �سوف  وال   ،
لخالء امل�ستاأجر من العني املوؤجرة مع الزامه ب�سداد كافة الجرة امل�ستحقة يف ذمته وملحقاتها طبقا 

لعقد اليجار ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

 �إعادة �لإعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / و�سام علي �سلمان 

نعلمكم بان املدعي / اخلطوط امللكية لتاأجري ال�سيارات 
يف الدعوى رقم 2018/8252 الدائرة املطالبات الب�سيطة 

املدعي عليه بدفع مبلغ )14740( درهم  الزام   : املذكورة اعاله يطالب فيها  الدعوى  قد رفع 
والزامه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام 

املادة )229( الفقرة )5( من قانون الجراءات املدنية  
ال�سارقة  مبحكمة   )154( رقم  القاعة  الب�سيطة  املطالبات  دائرة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
الحتادية الإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/2/26 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة 
، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه  ارقامها بو�سفك مدعي عليه 

�سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3479  جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - دونر كباب للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة  مبا ان 
املدعي/ �سركة احلبتور لل�سيارات - �ص ذ م م  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2019/2/10 بندب اخلبري احل�سابي املتخ�س�ص �ساحب الدور باجلدول 
يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا  فيها  املقدمة  وامل�ستندات  الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته  وتكون   ،
املرا�سالت  و  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وك��ذا  اخل�سوم 
الورقية واللكرتونية ، وقدرت مبلغ ثمانية الف ردهم كاأمانة على  ذمة ح�ساب وم�سروفات 
يوم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة.  خلزانة  ب�سدادها  املدعية  والزمت  واتعابه  اخلبري 
الحد املوافق 2019/2/17 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا  لنظر الدعوى يف حالة عدم �سداد المانة يف 

.Ch1.C.14 .القاعة وجل�سة 2019/3/17 ليداع التقرير يف حالة �سدادها
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3492  جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة ت�سامرز للهند�سة )ذ م م( جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2018/11/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ليمتد  بوليفلور  ل�سالح/  اع��اله 
 ، وقدره 336.812.00 ثالثمائة و�ستة وثالثون الف وثمامنائة واثنا ع�سر درهما 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2018/9/20 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/2738 جتاري جزئي 
الظهوري جمهول حمل  القاين  �سامل حممد  احمد  را�سد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/10/29 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حجت اهلل فتح اهلل ك�ست بور بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ 50.000 )خم�سني الف درهم( قيمة ال�سيك �سند الدعوى 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2014/1/12 يف  ال�سيك  ا�ستحقاق  ت��اري��خ   م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة 
املحاماة   اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليه  املدعي  وال��زم��ت 
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�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2774  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-�سركة اإيه ال بي الإم��ارات بانيل منيوفك�سرجن - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ باير بريل بويل يوريثن �س�ستمز - �ص ذ م م   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1.487.716.70 درهم( 
)مليون واربعمائة و�سبعة وثمانون الف و�سبعمائة و�ستة ع�سر درهم و�سبعون فل�ص( 
والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفوائد 
وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2019/2/25 ال�ساعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �ص بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

 �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/4811  جتاري جزئي 

���ص ذ م م جمهول  ال��ري��ام��ي للزجاج والل��وم��ن��ي��وم -  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
اأقام  ق��د  م  م  ذ   - الفنية  للمقاولت  املدعي/طبا�سكو  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   311.545.75(
من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة   2019/2/21 امل��واف��ق 
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�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية �لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  �لدعوى 2018/4824  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1-ع��ادل علي عي�سى عبداهلل امريي جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الفنية  للخدمات  �ستون  لك�سري  امل��دع��ي/  ان  مبا 
درهم(   118.842( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
ب��واق��ع 12% من  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية 
ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم الثنني 
املوافق 2019/2/25 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/156  جتاري جزئي              

جمهول  م  م  ذ  �ص   - للمقاولت  انرتنا�سيونال  احلمد  عليه/1-  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/كراون ايقل للخدمات الفنية - �ص ذ م م  قد 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  )312511.40 درهم( 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.C.12 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة   2019/2/21
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/275  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- اوه��و للمقاولت - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
ان امل��دع��ي/ع��ل��ي حم��م��د ع��ب��داهلل ع��ل��ي اجل��ا���س��م ومي��ث��ل��ه/ف��ه��د ع��ب��داهلل قمر 
حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   13000( وق��دره 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2019/2/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف �لدعوى رقم 2018/4787 تنفيذ جتاري 
املنفذ �سده/1- جمال علي حممد احمد اجلمريي جمهول حمل  اىل 
ع  م  �ص   - ال�سالمي  الإم���ارات  التنفيذ/م�سرف  ان طالب  القامة مبا 
وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )1468473.78(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
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�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2018/5732  تنفيذ عمايل 
 - م  م  ذ  اي�ست منطقة ح��رة -  ات�ص ميدل  املنفذ ���س��ده/1- اي جي  اىل 
ج���ورج جم��ه��ول حمل  �ساينت  ج���ون  ان��ت��وين  م��دي��ره��ا/دي��ف��ي��د  وميثلها 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جوليا مار�سيلني فلورينا بيني وميثله/
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  �سيخه حممد �سيف علي املحرزي - قد 
 )495468.93( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
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�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إعالن بالن�شر

رقم )2019/1167)
املنذر : املوؤ�س�سة الوطنية للتجارة والمناء 

املنذر اليه : كلف تيك العمال الفنية - �ص ذ م م 
املو�سوع/اإعلن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/12884(

ننذركم ب�سداد القيمة اليجارية وقدرها 27.267 درهم )�سبعة وع�سرون الف 
ومائتان و�سبعة و�ستون دره��م( خالل 30 يوم من تاريخ ن�سر الن��ذار واخالء 
املنازعات  ف�ص  م��رك��ز  اىل  ال��ل��ج��وء  اىل  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني 
اليجارية واخالء العني املوؤجرة والزامكم بكافة املبالغ التي �سترتتب عليكم 

حتى تاريخ الخالء التام. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�إعادة مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر
                        اىل املدعي عليه/ املوقع احلديث لالعمال الفنية - �ص ذ م م

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2019/2/26 ال�ساعة 8.30 القاعة 2

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
 11926/2018/13
11938/2018/13

م
1
2

ا�سم املدعي
احمد عبداللطيف ابراهيم حممد 

ال�سيد عبدالعاطي حممد عبدالواحد 

مبلغ املطالبة
5300 درهم + تذكرة العودة
8800 درهم + تذكرة العودة

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عـالن تغيري ��شـم
العامري(   نهيم  �سامل  �سعيد  )عواطف  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من )عواطف( اىل)لطيفه(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
�إ�شماعيل �إبر�هيم �حلو�شني  - كاتب عدل

�لقا�شي/حممد فا�شل ولد حممد �شامل  
قا�شي �لتوثيقات 

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
يف �لق�شية رقم  2018/2133 �إ�شتئناف جتاري

املرفوعة من : حممد حربي عارف �سندوقه - بوكالة : حممد �سلمان للمحاماة 
و�سندوقة  خواجة  �سركة  �سدهما/1-  امل�ستاأنف  �سد   - القانونية  وال�ست�سارات 
اىل  بال�سارة   - �سندوقة  ع��ارف  2- حربي   ، م�سوؤولية حم��دودة(  )ذات  للتجارة 
الق�سية  يف  خبريا  تكليفي  واملت�سمن   2019/2/10 يف  امل��وؤرخ  دب��ي  حمكمة  كتاب 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلرة يف الق�سية املذكورة 
يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 ال�ساعة 12.00 ظهرا وذلك على العنوان التايل 
: مكتب اخلبري/ احمد ماجد لوتاه - الهالل كابيتال - الطابق الثالث - مكتب 
رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- مقابل ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 
2999000-04 لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�ستندات ومذكرات.
�خلبري/ �حمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111)

�لهالل كابيتال
   �عالن ن�شر �جتماع خربة

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�عالن للح�شور �أمام حمكمة عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية

يف �لدعوى رقم 2018/1169 مدين )كلي)
بو��شطة �لن�شر "�عالن بورود �لتقرير و�لطلبات �ملعدلة"

بناء على طلب حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 
اىل املدعي عليها الثانية / �سركة �سوبر ماركت لفندر - ذ م م

اقام املدعي / باريات �ساهيل - هندي اجلن�سية جن�سيته / الهند - عنوانه / عجمان ، اجلرف 
2 ، مقابل هني مول ، مبنى الدار �سقة رقم 1  خلف �سوبر ماركت لفندر ذ م م  ، 0501913367 
بوكالة املحامي/عبداحلميد الكميتي. الدعوى برقم / 2018/1169 )مدين )كلي(( - عجمان 
وحل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وف��ائ��دة  دره��م   276451.75 مببلغ  املطالبة   : ومو�سوعها 

وت�سفية �سركة �سوبر ماركت لفندر ذ م م  والر�سوم وامل�ساريف.  
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الإبتدائية  الإحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�سور  فاأنت مكلف 
النظر يف  وذل��ك يف  م.  ل�سنة 2019  �سهر فراير   19 ي��وم  11.00 من  ال�ساعة  وذل��ك يف  معتمد 

الدعوى بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2019/1/23  
مكتب �إد�رة �لدعوى

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل  

د�ر �لق�شاء - عجمان

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/1133)

املنذر : املطرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
وميثلها مدير مالكها املحامي / عبدالعزيز العظب املطرو�سي 

املنذر اليه : ع�سام مو�سى جمعه خمي�ص الفال�سي )جمهول حمل الإقامة( 
وخم�سة  مائة  دره���م(   125.000( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  امل��ن��ذر  ينذر  امل��ن��ذر  ان  حيث   -: املو�سوع 
وع�سرون الف دره��م دره��م فقط ل غري( وهو عبارة عن قيمة �سيكني م�سحوبني على بنك ابوظبي 

الأول وبياناتهم كالتي :- 
1( رقم ال�سيك : 000128  ، قيمته : 70000 درهم ، تاريخ الإ�ستحقاق 2018/4/1 
2( رقم ال�سيك : 000141 ، قيمته : 55000 درهم ، تاريخ ال�ستحقاق 2018/2/6  

الن�سر وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات القانونية مع  ايام من تاريخ هذا  خالل خم�سة 
حتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروفات وكافة التعوي�سات الخرى التي تكون له مقت�سى قانوين 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�سركة / ميدي�ست ماجنمينت ترينينغ ان�ستيتيوت منطقة حرة )ذ م م( ، )رخ�سة رقم 

20990(  والكائنة ب���� مكتب 305 مبنى 12 يف مدينة دبي الكادميية ، دبي دولة المارات 
العربية املتحدة ، �ص ب 502217 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
�سلطة دبى للمجمعات البداعية ،  ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/2/11  

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد 

امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد : يعقوب حمدان  
ا�سم ال�سركة : ميدي�ست ماجنمينت ترينينغ ان�ستيتيوت منطقة حرة )ذ م م(    

�ص ب : 502217  ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
info@mmti.ae :  هاتف رقم : 044220681  ، الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

��شعــــار ت�شفيــة

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  فرب�ير 2019 �لعدد 12554 
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�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/361  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الفوتوغرايف  للت�سوير  ك��ام  1-بلو   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /مينا �سالح جنيب عو�ص عبدال�سيد وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بن ن�سيب قد 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م  دره��م(   14641(
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق   MB190191869AE/2019:ال�سكوى
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   10.00 ال�ساعة   2019/2/17
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
       �عالن حم�شر حجز بالن�شر

           يف  �لدعوى 2018/630  حجز حتفظي جتاري
اىل املدعي عليه / 1-بايون لل�سناعه ���ص.ذ.م.م 2- ط��رواده لنقل املواد 
بال�ساحنات الثقيله �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك 
دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبا�ص م�ستت فندي املالكي نعلنكم بانه مت 
احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�ص بياناتها رقم 
الر�ص:32 - منطقة �سيح �سعيب )4( وقطعة الر�ص رقم:105 منطقة 
درهم   )39000000( املطالبة  قيمة  ح��دود  يف  وذل��ك   ،  )4( �سعيب  �سيح 

وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/13329  عمايل جزئي
�سركة  هولدينغز  دي  اي���ه  ن���ون  ملالكها  اك�سري�ص  1-ن����ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�سمري حممود 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اخل��ط��ب��اء  ع��ب��داهلل 
عمالية وقدرها )85281 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم 
لها  وح����ددت   mb188776900ae/2018:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 10.00 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/203 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة جي بي دي انف�ستمنتز ا�ص بي يف ون ليمتد جمهول 
وميثله:ب�سار  م.م.ح  ارج��و  انظمة  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )73370( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة 2- بعد الطالع على الوراق وعلى حكم التحكيم رق��م:35/2017 وعلى 
القانون رقم:6/2018 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/49 تنفيذ مدين

ال�سخ�سيه  ب�سفته  ال�ستار  عبد  مونديا  يو�سف  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
وب�سفته مالك ومدير موؤ�س�سة ام هولدجن �ص.م.ح جمهول حمل القامة مبا 
القانونيه  وال�ست�سارات  للمحاماه  الن�ساري  منى  التنفيذ/مكتب  طالب  ان 
الدعوى  اأقام عليك  الن�ساري قد  املحاميه وميثله:منى حممد ر�سا  ومتثله 
 )1519640( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1711  ��شتئناف جتاري    

اأمانيان مانوج جمهول حمل  �سوبر  امل�ستاأنف �سده/ 1- موليكودي  اىل 
وميثله:ب�سار  ح��ام��د  ع��ب��داهلل  �سيف  /ج��ا���س��م  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ع��ب��داهلل ع��ل��ي اب��راه��ي��م امل�����س��اي��ب��ة  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�سادر 
بالدعوى رقم 2018/1274 جتاري جزئي بتاريخ  2018/7/25 وحددت لها 
جل�سه يوم الثنني  املوافق 2019/3/25 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
مذكرة �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/1526  ��شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة جلوبال لدارة الفنادق �ص.ذ.م.م - حاليا - بريل 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سابقا   - �����ص.ذ.م.م  الفنادق  لدارة  كونتيننتال 
امل�ستاأنف /�سركة بينوراميك انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/563 جتاري كلي بتاريخ:2018/7/5 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2019/2/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

       يف �لدعوى رقم 2018/265  بيع عقار مرهون   
اىل املنفذ �سده/1- فيكرام ب �سيتي  جمهول حمل القامة  مبا ان الطالب 
التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة وميثله:احمد ح�سن 
رم�سان اآل علي  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
حقة منفعة - مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول - امل�ساحة:467.63 مرت 
مربع - رقم الر�ص:353 - رقم املبنى:1 - ا�سم املبنى:1 تريا�ص ابارمتنت - 
رقم العقار:4030 - الطابق:3 - وفاءا للمبلغ املطالب به )2542521( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  �لدعوى 2019/15  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-راجن لوند لل �ساند جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / 
�سركة تاج املرجان التجارية ذ.م.م قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه 
تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 11/2018 والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/2/17   ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة : 
Ch 1.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 ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
مذكرة �عالن بالن�شر

             يف  �لدعوى 2018/377  ��شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سليم نايف ال�سباح املقداد ب�سفته كفيل �سخ�سي 
مي  م��ي  �سركة  الوىل  عليها  للمدعي  املمنوحه  للت�سهيالت  مت�سامن 
لل�سياحة �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك الحتاد 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  عامة   م�ساهمة  �سركة  الوطني 
ي��وم الرب��ع��اء  املوافق  رق��م 2018/496 تظلم جت��اري وح��ددت لها جل�سه 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����س��اءا    17.30 ال�ساعة   2019/2/20
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       �إعادة �إعالن  بالن�شر
             يف  �لدعوى 2018/2078  �حو�ل نف�ض م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- هال م�سري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سامل 
علي �سامل عبداهلل النعيمي وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  قد اأقام 
عليها  املدعي  من  املدعي  طالق  باثبات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق  
2019/2/20   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )9( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور  يف منطقة 
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�ض �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/86  ��شتئناف عمايل    

حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �سكوربل�ص   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
وميثله:يو�سف  �ساندرا  روب  دي��ف  هيمان�سو   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  احل��م��ادي   يو�سف  احمد  حممد 
جل�سه  لها  وح��ددت   2019/1/10 بتاريخ  جزئي  عمايل   2018/7937 رقم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    11.00 ال�ساعة   2019/2/18 املوافق  الثنني   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/12  ��شتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- احمد ر�سا حممد باقر احرار نزاد جمهول 
�سادقي   مهر  ح�سني  علري�سا   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ب��ال��دع��وى رق��م 2015/447 عقاري  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م  ق��د 
كلي ب��ت��اري��خ:2019/1/14 وح��ددت لها جل�سه يوم الرب��ع��اء  املوافق 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2019/2/20
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/1112  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- جمعه نوري جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/8/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
�سركة التاأمني العربية �ص.م.ل مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ ثالثة ع�سر درهم وفائدة بواقع 9% من تاريخ �سريورة احلكم 
حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  والزمته  نهائيا 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
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�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/3438  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ارت��ي��ال وي��الدج��ي م��ون��ك��ام جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
كنعان  حليم  وميثله:�سمري  دب��ي(  )ف��رع  ����ص.م.ل  العربية  التاأمني  /�سركة  املدعي 
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)50500( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %9 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  الفعلي.وحددت  الدفع  تاريخ  لغاية  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.10:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2019/2/20 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/552  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-احمد �سعيد مبارك حميد الغافري 2- �سامل عبداهلل حممد 
القبي�سي 3- ريا�ص عبداحل�سن ر�سيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /عماد 
اأقام  قد  علي  اآل  الناخي  ب��دري همام حزين وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب  الدين 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2.000.000( وق��دره  مببلغ 
12% من تاريخ ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة �ص  ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2019/2/18 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/2336  جتاري كلي

جيمو�ص   - ذ.م.م   - دب��ي  املالحية  واخل��دم��ات  لل�سيانة  البحرية  1-اخلليج   / عليه  املدعي  اىل 
���ص.ذ.م.م وميثله:�سالح  دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جلوبال ميتاليكا للتجارة 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  البلو�سي قد  وايد  �سهداد  الدين 
مببلغ وقدره )848.820.48( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق 
يف:2017/12/20 وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واعالنك بان 
التا�سعة رق��م:146 لنظرها. التجارية  الدائرة اجلزئية  الدعوى اىل  املحكمة قد قررت باحالة 
  ch1.C.13:وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2019/2/18 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/944  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-مايكل هين�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك 
ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:حليمه خالد نا�سر �سيف املدفع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2102725.58( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام )علما بان املدعية قد تركت اخل�سومة(.وحددت لها جل�سة 
  ch2.E.22:بالقاعة �ص  ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2019/2/25  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
       �عادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/3533  مدين جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الفنية  زي��دان لالعمال  املدعي عليه / 1-ر�ستم  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي /عالء احمد كامل احمد قد 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )14590( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع املدين 
رقم:3047/2018. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �ص بالقاعة:ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2995  مدين جزئي 

ب��ن ع��ب��داهلل ال�سغري جم��ه��ول حمل  ب��ن �سالح  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- حممد  اىل 
خمي�ص  وميثله:عبداهلل  داود  ال  ر�سيد  هالل  املدعي/عبداهلل  ان  مبا  القامة 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  علي  ال  الناخي  غريب 
2018/5/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/عبداهلل هالل ر�سيد ال داود 
بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  امل�ساريف  والزمته  دره��م   )50000(
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 
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�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2077  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- في�سل عرب طالب عبا�ص جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/30  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/بنك الحتاد الوطني )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه 
بواقع  القانونية  وفوائده  درهم  املدعي مبلغ )788377.95(  للبنك  ي��وؤدي  بان 
والف  امل�سروفات  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن   %9
ذل��ك من طلبات. حكما مبثابة  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/2393  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- بنك ابوظبي الول �ص.م.ع - فرع دبي جمهول حمل القامة مبا ان 
لتاأجري  اريزونة  املدعي/جنمة  ان  ���ص.ذ.م.م مبا  ال�سيارات  لتاأجري  اريزونة  املدعي/جنمة 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ����ص.ذ.م.م قد  ال�سيارات 
املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2019/1/28 
بندب اخلبري احل�سابي املخت�ص �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي الطالع على 
ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي 
عليها ان لزم المر والط��الع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت 
الف  ع�سر  وقدرها خم�سة  امانة خرة  واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر 
درهم والزمت املدعية ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/3/27 

ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة:ch2.E.22 ليداع التقرير. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
       �عادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/4977  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار ايه ام اجنلو لتجارة مواد البناء جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /اأخ�سر وازرق لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م ومتثلها مديرتها روعه عدنان ها�سم 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  العبدويل قد  بدره وميثله:ح�سن عبداهلل حممد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )41839( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2019/2/17 ال�ساعة 08.30 �ص 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 ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4199  جتاري جزئي 

القامة  املجيني جمهول حمل  �سعيد  ابراهيم حامد حمد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2019/1/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  وود  برين  ل�سالح/دانيل  اع��اله  امل��ذك��ورة 
مبلغ )مائة وخم�سة الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف:2018/11/7 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1061 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : اريك موت�ساي موتي     .

درهم   )111،313.00( وق����درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
التنفيذية  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  خالل 
على ال�سيارة رقم ) 63610/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع )  دودج دوراجنو   
ا�ستي�سن( موديل )2014( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1030 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : بنكاج بريا فادان باتاك   .

نتيجة  درهم  وق��درة )53،379.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 7306/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع )تويوتا برادو - ا�ستي�سن( 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  )ر�سا�سي(_  ل��ون   _)2011( موديل 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1077 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : جينيلني او�سياء ايدا         .

نتيجة  دره��م   )8،752.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 16054/ خ�سو�سي /M/ دبي ( من نوع ) هيونداي اي 10   _ 
هات�سباك ( موديل )2014( _ لون )احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
(  2019/ رقم )1048 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : ايليا كوخ   .

نتيجة  درهم  وق��درة )76،434.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 27348/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) مازادا 3 _ �سالون( 
موديل )2017( _ لون )رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1041 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : جاني�ستري فاليافيدان جو�سيف جو�سيف جو�سيف   .

نتيجة  درهم  وق��درة )50،526.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 49233/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع )كيا اوبتما - �سالون( 
موديل )2015(_ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1036 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : روبريتو فابرو�ص ديل رو�ساريو   .

نتيجة  درهم  وق��درة )98،982.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 45855/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي باجريو 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�ستي�سن( موديل )2015(_ لون )رم��ادي(_   _

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1056 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : ا�سرف علي ا�سغر علي        .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )116،828.00( درهم نتيجة 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ن��وع )  هوندا بايلوت _  دب��ي ( من   /O/ 42806/ خ�سو�سي ال�سيارة رق��م ) 
ا�ستي�سن  ( موديل )2014( _ لون )ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1055 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : توم جوزيف اونياجنو اومولو         .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )107،398.00( درهم نتيجة 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 49960/ خ�سو�سي /Q/ دبي( من نوع )دودج رام  _ بيك اب( 
موديل )2015( _ لون )رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1040 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : راجي�ص ميهتا ناريندر   .

نتيجة  درهم  وق��درة )17،931.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
اك���ورد _  ه��ون��دا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /O/ 52713/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2011(_ لون )رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1051 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : امين �سعد مهدي م�سعود   .

نتيجة  درهم  وق��درة )47،617.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ن��وع )ه��ون��دا �سيتي   _  ( م��ن  دب��ي   /Q/ 42481/ خ�سو�سي ال�سيارة رق��م ) 
املنذر  �سالون( موديل )2015( _ لون )ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1076 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : جو�ص ماري ري�ص كاجور اجنان   .

نتيجة  درهم  وق��درة )16،059.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ك��ورول _  تويوتا   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /P/ 38862/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
املنذر  �سالون( موديل )2014( _ لون )ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1039 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : رون ريجوي�سي دميا بيلي�ص ريئي�ص         .

نتيجة  درهم  وق��درة )39،002.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 92708/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع )هوندا اكورد  _ �سالون   
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  )ابي�ص(_  ل��ون   _  )2013( موديل   )

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1065 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : ا�سامه بدر طروه خليل           .

نتيجة  درهم  وق��درة )35،698.21(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
���س��ب��ورجت _  كيا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /P/ 23357/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة 
ا�ستي�سن( موديل )2014( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1059 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : توقري احمد �سايف احمد �سديقي �سديقي      .

نتيجة  درهم  وق��درة )70،134.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
81241/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع )  �سيفروليه تراك�ص    ال�سيارة رقم ) 
ا�ستي�سن ( موديل )2015( _ لون )بني(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1044 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : داروين اموري�ص باكاليواجنان   .

نتيجة  درهم  وق��درة )18،862.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 95874/ خ�سو�سي /M/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل  لون )رم��ادي(_  _ �سالون( موديل )2014( _ 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1057 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : اميان عمار       .

نتيجة  درهم  وق��درة )42،400.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ التيما  )ني�سان  ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /R/ خ�سو�سي   /38795  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2013( _ لون )عنابي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1063 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : جوزيف ابيلريا اندري�ص    .

نتيجة  درهم  وق��درة )21،746.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
�سيفيك   هوندا    ( ن��وع  من   ) دب��ي   /R/ 28738/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2011( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1070 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : رودريك بدوي عبداهلل        .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )128،218.00( درهم نتيجة 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 53515/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) انفينيتي كيو اك�ص 60  
_ ا�ستي�سن ( موديل )2015( _ لون )رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1075 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : انا ريتا مارتني دا كو�ستا نوني�ص    .

نتيجة  درهم  وق��درة )95،234.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ فوج   روفر  رجن   ( نوع  من   ) دبي   /K/ ال�سيارة رقم ) 12804/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن ( موديل )2012( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1035 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : تيناتني بيجا ني�سفلي   .

نتيجة  درهم  وق��درة )26،579.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 69451/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) كيا �سول _ �سالون( 
موديل )2015(_ لون )رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1028 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : ر�سا حنفي حممد عفيفي      .

نتيجة  درهم  وق��درة )29،745.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 20329/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع )  تويوتا كورول     _ 
�سالون   ( موديل )2015( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1066 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : برايت �سوجاثان �سوجاثان          .

نتيجة  درهم  وق��درة )52،378.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
كمارو(  �سيفروليه   ( نوع  من   ) دبي   /Q/ ال�سيارة رقم ) 17438/ خ�سو�سي
موديل )2013( _ لون )ازرق ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )1042 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : جون رينولد �سنتو�ص كالزو   .

نتيجة  درهم  وق��درة )46،119.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ YARIS دبي ( من نوع ) تويوتا /U/ ال�سيارة رقم ) 42091/ خ�سو�سي
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  لون )ر�سا�سي(_  هات�سباك( موديل )2015( _ 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 1049 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : روين بارام ايرادورا   .

نتيجة  درهم  وق��درة )51،091.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ �سيتي  ه��ون��دا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /R/ خ�سو�سي   /38073  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2016( _ لون )احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1067 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : �سوراج مادهايف كي�سافان راجو راجو          .

نتيجة  درهم  وق��درة )61،767.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
78547/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) ني�سان اك�ص ترا _ ال�سيارة رقم ) 

ا�ستي�سن ( موديل )2013( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 
مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1033 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : فيكتور بانيبي�سا بانيبي�سا   .

نتيجة  درهم  وق��درة )37،512.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 SAIC-  MG350( من نوع ) دبي /P/ ال�سيارة رقم ) 86311/ خ�سو�سي
( موديل )2016(_ لون )احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1029 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : حممد �سابيب كيداكاتيو بوثانبيديكال     .

نتيجة  درهم  وق��درة )33،120.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 30994/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع )  ني�سان التيما    _ 
�سالون   ( موديل )2015( _ لون )ابي�ص لوؤلوؤي(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1072 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : طارق حممود غالم ح�سني       .

نتيجة  درهم  وق��درة )46،041.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
    RAV4 تويوتا   ( نوع  من   ) دبي   /Q/ ال�سيارة رقم ) 78972/ خ�سو�سي
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  )ا�سود(_  لون  ( موديل )2015( _  ا�ستي�سن   _

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1060 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : كاندي�ص كوت�سون �سان اجو�ستني     .

نتيجة  درهم  وق��درة )35،464.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 69368/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع )  هوندا اكورد  �سالون( 
موديل )2014( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )1034 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : حممود حامد علي حممد ابوالعز   .

نتيجة  درهم  وق��درة )27،512.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 95529/ خ�سو�سي /S/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر _ 
�سالون( موديل )2016(_ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )1050 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : �سومبا نورمان جناجي    .

نتيجة  درهم  وق��درة )42،092.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ن��وع )  كيا اوب��ت��م��ا    _  39740/ خ�سو�سي /Q/ دب��ي ( م��ن  ال�سيارة رق��م ) 
�سالون   ( موديل )2015( _ لون )ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 1064 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : فين�سينت روين لوي�ص            .

نتيجة  درهم  وق��درة )62،075.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
�سنرتا _  ني�سان   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /Q/ 27758/ خ�سو�سي   ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2015( _ لون )رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1023 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : حممد عبداحلفيظ حممد ح�سن   .

نتيجة  درهم  وق��درة )33،250.60(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 17523/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) هيونداي �سوناتا _ 
املنذر  �سالون( موديل )2014( _ لون )ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم ) 1032 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : فاديه حممد البريام   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )104،525.00( درهم نتيجة 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 - C300 دبي ( من نوع )مر�سيد�ص /R/ ال�سيارة رقم ) 86615/ خ�سو�سي
�سالون ( موديل )2015(_ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1053 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : كرمي نبيل عبدالرحمن درابيه          .

نتيجة  درهم  وق��درة )70،672.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
  E350 ال�سيارة رقم ) 36711/ خ�سو�سي /O/ دبي ( من نوع )  مر�سيد�ص 
( موديل )2010( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل  _ كوبيه   

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 1012 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  
املنذر اإليها :  نوترا  فود �سريفي�سز �ص ذ م م

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )75،020.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
تاريخ  اأ�سبوع من  ال�سيارات وذلك خالل  املتعلقة بعقدى متويل  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم 
وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :-    ال�سياره رقم )77039/ خ�سو�سي/M/ دبي 
ال�سياره   ،  ) ابي�ص   ( ال��ل��ون  ب��ا���ص( م��ودي��ل )2014(  اي�����ص_  ن��وع ) تويوتا ه��اي  ( م��ن 
ب��ا���ص( موديل  اي�����ص_  ه��اي  تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /M/رق��م )79402/ خ�سو�سي
)2014( اللون ) ابي�ص ( ،  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت ،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1031 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : �سوين باليكادابورام راغونات   .

نتيجة  درهم  وق��درة )46،004.10(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 13865/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع )ني�سان التيما - �سالون 
( موديل )2013(_ لون )ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1024 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : فيليب ايارل ديزون ريي�ص  .

نتيجة  درهم  وق��درة )50،736.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 23368/ خ�سو�سي /S/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر   _ 
�سالون( موديل )2016( _ لون )احمر (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1068 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : حممد �سابر �سنان         .

نتيجة  درهم  وق��درة )32،484.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 32056/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) ني�سان تيدا_�سالون ( 
موديل )2012( _ لون )ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )1027 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : علي احمد عبداحلي       .

نتيجة  درهم  وق��درة )62،388.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _370 27373/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع )  ني�سان زد  ال�سيارة رقم ) 
كوبيه   ( موديل )2015( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1045 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : كري�سمون بالينجت زابال   .

نتيجة  درهم  وق��درة )44،933.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ك��ورول _  تويوتا   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /P/ 26772/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2014( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 1025 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : موزيث مولوجيتا �سيوي�سو         .

نتيجة  دره��م   )6،648.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _  RAV4 دبي ( من نوع )  تويوتا /P/ ال�سيارة رقم ) 47437/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن   ( موديل )2010( _ لون )ذهبي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1074 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : �سيال ماري باريرا املاندريز     .

نتيجة  درهم  وق��درة )48،934.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ن��وع ) ف��ورد ا�سكيب   _  65198/ خ�سو�سي /Q/ دب��ي ( من  ال�سيارة رق��م ) 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  )برتقايل(_  لون   _  )2015( موديل   ) ا�ستي�سن 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1038 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : قي�سر حيات جهانزيب          .

نتيجة  درهم  وق��درة )18،518.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ياري�ص  _  ن��وع ) تويوتا  ( من  دب��ي   /P/ 18085/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون   ( موديل )2015( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )2019/1021 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : حممد يون�ص بوتايل عثمان           .

نتيجة  درهم  وق��درة )16،314.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
�سيفيك _  ) هوندا  ن��وع  ( من  دب��ي   /P/ 40381/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون  ( موديل )2012( _ لون )ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1062 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : فيفيك رام رتان �سارما �سارما  .

نتيجة  درهم  وق��درة )55،375.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
�سنرتا_  ني�سان   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /S/ خ�سو�سي   /40845  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2016( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )2019/1046 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : كيلفني كري�ستوفار �سافيو ليلفني مني مني   .

نتيجة  درهم  وق��درة )57،247.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 41090/ خ�سو�سي /M/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل  لون )رم��ادي(_  _ �سالون( موديل )2015( _ 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 1052  /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : نور الدين مريا �ساحب  .

نتيجة  درهم  وق��درة )43،364.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ني�سان �سنرتا  _    ( 12607/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع   ( ال�سيارة رقم 
�سالون   ( موديل )2015( _ لون )ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 1054 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : نور لنبيك �ستاماكونوف .

نتيجة  درهم  وق��درة )59،742.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _  EX دبي ( من نوع )  هوندا اكورد /P/ ال�سيارة رقم ) 91747/ خ�سو�سي
�سالون   ( موديل )2013( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1037 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : نويد اخرت حممد �سريف   .

نتيجة  درهم  وق��درة )45،895.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 21588/ خ�سو�سي /B/ دبي ( من نوع ) ني�سان بات�سفايندر _ 
ا�ستي�سن( موديل )2007(_ لون )ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1047 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : نوره �سلطان �سليويج املن�سوري   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )240،955.00( درهم نتيجة 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ G55 دبي ( من نوع ) مر�سيد�ص /E/ ال�سيارة رقم ) 19895/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن( موديل )2011( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1022 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : هريبرت ربليزا بيجفريا   .

نتيجة  درهم  وق��درة )12،828.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ت��ي��دا _  ني�سان   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /O/ 87535/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  وامل��م��ول��ة  )ف�����س��ي(_  ل��ون   _  )2012( م��ودي��ل  هات�سباك( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1015 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  
املنذر اإليها :  برت �سوليو�سن خلدمات تنظيف املباين

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )183،594.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد  املنذر  املنذر  ينذر 
واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها 
هايلوك�ص  تويوتا   ( نوع  من   ) دبي   /R/خ�سو�سي  /92607( رقم  ال�سياره   -: التاليه  ال�سيارات 
ابي�ص (  ،  ال�سياره رقم )29169/ خ�سو�سي/Q/ دبي (   ( اللون   )2016( موديل  اب(  – بيك 
من نوع ) تويوتا كورول_ �سالون( موديل )2015( اللون ) ابي�ص( ، ال�سياره رقم )78377/ 
 ، ابي�ص(   ( ال��ل��ون  ب��ا���ص( م��ودي��ل )2016(  ا���ص_  ن��وع )تويوتا ه��اي  خ�سو�سي/R/ دب��ي ( م��ن 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،   
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1026 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : وليد معتمد عبداحلميد ابراهيم        .

نتيجة  درهم  وق��درة )42،865.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
48016/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع )ني�سان باثفايندر  _  ال�سيارة رقم ) 
ا�ستي�سن ( موديل )2014( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1073 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : يزن وليد احمد عطاري      .

نتيجة  درهم  وق��درة )39،681.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 68669/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) جيب جراند �سريوكي   
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  )ازرق(_  لون   _  )2014( موديل   ) ا�ستي�سن   _

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )1043 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : يون�ص يو�سف كا�سي   .

نتيجة  درهم  وق��درة )45،686.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ك��ورول _  ( من نوع ) تويوتا  56130/ خ�سو�سي /M/ دبي   ( ال�سيارة رقم 
�سالون( موديل )2013( _ لون )رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )1020 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  
املنذر اإليها :  مغامرات املدينة لتاجري ال�سيارات �ص ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )145،271.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 
باملزاد  املموله ل�ساحلكم وبيعها  ال�سيارات  التنفيذية على كل  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 
�سيفروليه  ن��وع)  دبي(من   /K/خ�سو�سي رقم)9213/  ال�سياره   -: التاليه  ال�سيارات  ومنها 
 /F/سربان_ ا�ستي�سن(موديل )2015( اللون)ذهبي(  ،  ال�سياره رقم )51954/ خ�سو�سي�
ال�سياره رقم )51898/  اللون )رمادي(  دبي ( من نوع ) مازدا 6_ �سالون( موديل )2016( 
خ�سو�سي/F/ دبي ( من نوع )مازدا 6_ �سالون( موديل )2016( اللون ) ف�سي( ،  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،، 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3561 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  ابراهيم رم�سان عبداهلل علي البلو�سي .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )49،268.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
تويوتا   ( نوع  ابوظبي( من   /16 /الفئة  92834/ خ�سو�سي   ( رقم  ال�سيارة 
افالون – �سالون( موديل )2015( اللون )ابي�ص لوؤلوؤي(  واملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3570 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  ابيثايل ا�سان با�سا ا�سان با�سا .

درهم   )41،363.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 34518/ خ�سو�سي /الفئة 15/ ابوظبي( 
من نوع ) �سريي اتيجو - ا�ستي�سن( موديل )2015 ( اللون ) احمر(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )2019/3567 

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  احمد حممد عبدالرحمن احلاج .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )56،597.94( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
14/ ابوظبي ( من نوع )ميت�سوبي�سي  18449/ خ�سو�سي /  ال�سيارة رقم ) 
باجريو– ا�ستي�سن( موديل )2014 ( اللون ) ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )2019/3554 

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  ار�سالن طاهر طاهر حممود .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )37،912.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
14/ ابوظبي ( من نوع ) تويوتا  94342/ خ�سو�سي /الفئة  ال�سيارة رقم ) 
ياري�ص - هات�سباك( موديل )2015 ( اللون ) ا�سود (  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3586 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  الواحه ل�سناعه الزيوت وال�سحوم ذ م م .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )44،560.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 31273/ خ�سو�سي /الفئة ابي�ص/ ال�سارقة( من نوع )ني�سان 
اك�ص تريل - ا�ستي�سن( موديل )2015 ( اللون ) ابي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3560 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  العربية املركزية لتجارة الرخام .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )25،498.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
15/ ابوظبي( من نوع ) اي�سوزو  12924/ خ�سو�سي /الفئة  ال�سيارة رقم ) 
دي ماك�ص – بيك اب كابينة واحدة( موديل )2015 ( اللون )ابي�ص(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3583 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  باتيابرامبيل علي مون جنيب .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )56،051.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 74129/ خ�سو�سي /الفئة 16/ ابوظبي( من نوع )ميت�سوبي�سي 
باجريو - ا�ستي�سن( موديل )2016 ( اللون ) بني(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3557 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  باهر  تي�سري ابراهيم الكردي .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )26،682.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 89624/ خ�سو�سي /الفئة 13/ ابوظبي( من نوع )بي ام دبليو 
اك�ص 5 - ا�ستي�سن( موديل )2009 ( اللون ) ابي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3585 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  حلويات بولولو ح�سن او�ستا .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )68،703.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم )63321/ خ�سو�سي /الفئة 13/ ابوظبي( من نوع )تويوتا لند 
ل�ساحلكم  واملمولة  لوؤلوؤي(  )ابي�ص  اللون  كروزر - ا�ستي�سن( موديل )2015( 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3552 )

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  بوت�ص بريجانيتنو�ص مريكادو .

درهم   )43،068.50( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 70462/ خ�سو�سي / 15/ ابوظبي ( من نوع 
)ميت�سوبي�سي لن�سر – �سالون( موديل )2016 ( اللون ) احمر(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3558 )

املنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حميد حممد حممود ح�سن احلمادي.

درهم  وق��درة )157،868.13(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 56421/ خ�سو�سي /الفئة الوىل/ ال�سارقة( 
من نوع ) ني�سان باترول – ا�ستي�سن( موديل )2016 ( اللون ) بيج(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
( رقم )2019/3594 

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  خالد م�سطفى عجيب عبداهلل .

درهم   )13،587.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 90657/ خ�سو�سي /الفئة 10/ ابوظبي ( 
من نوع )ني�سان التيما - �سالون( موديل )2011 ( اللون )ا�سود(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3573 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  رايت لتجاره املواد الغذائية .

نتيجة  درهم  وق��درة )25،519.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 18344/ خ�سو�سي /الفئة 11/ اأبوظبي( من نوع )ميت�سوبي�سي 
كانرت – فان ثالجة حلوم( موديل )2013 ( اللون )ابي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3575 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  دافيد ج ل�سرت .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )107،364.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ابوظبي ( من نوع ) هوندا   /17 84460/ خ�سو�سي /الفئة   ( ال�سيارة رقم 
بايلوت - ا�ستي�سن( موديل )2016 ( اللون ) احمر (  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3569 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  روزاليتو بونوتان بيودو .

درهم   )25،710.69( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 12979/ خ�سو�سي /الفئة 3/ ال�سارقة( من 
نوع )ني�سان التيما 2.5 - �سالون( موديل )2013 ( اللون )ف�سي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3589 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  ليمياء كبا�سي ون�ص حممود .

درهم   )110،532.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
نوع  م��ن  ابوظبي(   /15 /الفئة  خ�سو�سي   /30479  ( رق��م  ال�سيارة  على 
)تويوتا برادو - ا�ستي�سن( موديل )2016 ( اللون ) ابي�ص لوؤلوؤي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3592 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حممد ابراهيم عويد .

درهم   )38،984.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 28716/ خ�سو�سي /الفئة 4/ اأبوظبي( من 
واملمولة  )اأبي�ص(   اللون  نوع )ني�سان مك�سيما - �سالون( موديل )2013( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3590 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  مبارك �سامل حممد الوجيده الكربي .

درهم   )11،941.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 54919/ خ�سو�سي /الفئة 15/ ابوظبي( 
من نوع )هوندا �سيتي - �سالون( موديل )2016 ( اللون ) رمادي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3568 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حممد تي�سري الزعبي .

درهم   )48،146.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ) ابوظبي   /6 /الفئة  48670/ خ�سو�سي   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
من نوع ) تويوتا كامري- �سالون( موديل )2016( اللون )ا�سود(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3551 )

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  رو�ساليند دينري .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )112،820.35( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
PRIVATE / 9/ ABU DHABI ( من   /73925 ال�سيارة رقم ) 
 )  2017( م��ودي��ل  – ا�ستي�سن(   MITSUBISHI PAJERO  ( ن��وع 
اللون ) BLACK(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3578 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  �سدرك لتاجري ال�سيارات .

درهم   )310،037.49( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 81792/ خ�سو�سي /الفئة 7/ ابوظبي( من 
نوع )هايونداي اك�سنت- �سالون( موديل )2015 ( اللون ) برونزي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3576 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  �سدرك لتاجري ال�سيارات .

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )310،037.49( درهم  ينذر املنذر املنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 81593/ خ�سو�سي /الفئة 7/ ابوظبي ( من 
نوع )هايونداي اك�سنت - �سالون( موديل )2015 ( اللون ) عنابي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3577 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  �سعيد ربيع ها�سل احمد .

درهم   )78،914.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 14123/ خ�سو�سي /الفئة 15/ ابوظبي( 
من نوع )�سيفرلية امبال - �سالون( موديل )2015 ( اللون )ا�سود(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3591 )

املنذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حممد عالء هيثم احللواين .

درهم   )35،194.94( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ابوظبي(   /11 ال�سيارة رقم )61297/ خ�سو�سي /الفئة  التنفيذية على 
من نوع ) كيا موهايف – ا�ستي�سن( موديل )2013 ( اللون ) رمادي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3600 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حممد كامل فرج اهلل �ساهني .

درهم   )13،483.13( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 71899/ خ�سو�سي /الفئة 13/ ابوظبي( 
من نوع ) هوندا اكورد - كوبيه( موديل )2010 ( اللون )ف�سي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3595 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حممد فوؤاد حممد ابوثابت .

درهم   )55،526.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ابوظبي(   /13 /الفئة  خ�سو�سي  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 39804/ 
من نوع )فورد ايدج  - ا�ستي�سن( موديل )2013 ( اللون ) ا�سود(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3559 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حممد نور عبدالرحمن بيطار .

درهم   )64،902.37( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 26315/ خ�سو�سي /الفئة C/ را�ص اخليمة( 
من نوع ) تويوتا اريون - �سالون( موديل )2015 ( اللون )رمادي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3597 )

املنذره   :  �سركة احليل اوريك�ص للتمويل �ص م خ.
املنذر اإليها :  �سركة البطحة للتجارة والتموين ذ م م .

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )36،066.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
تويوتا   ( ن��وع  من   ) ابوظبي   /9 /الفئة  خ�سو�سي   /39857  ( رق��م  ال�سيارة 
هاي�ص – فان ثالجة مواد غذائية( موديل )2012 ( اللون )ابي�ص(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3601 )

املنذره   :  �سركة احليل اوريك�ص للتمويل �ص م خ.
املنذر اإليها :  �سركة البطحة للتجارة والتموين ذ م م .

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )13،085.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
)تويوتا  ن��وع  من  ابوظبي(   /8 /الفئة  خ�سو�سي   /21278  ( رق��م  ال�سيارة 
ال��ل��ون )اب��ي�����ص(  واملمولة  – ف���ان ث��الج��ة حل����وم( م��ودي��ل )2009 (  ه��اي�����ص 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3579 )

املنذره :  �سركة احليل اوريك�ص للتمويل �ص م خ.
املنذر اإليها :  �سركة البطحة للتجارة والتموين ذ م م .

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )19،148.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 44592/ خ�سو�سي /الفئة 7/ ابوظبي ( من نوع )اي�سوزو ان 
– فان ثالجة مواد غذائية( موديل )2010 ( اللون )ابي�ص(  واملمولة  بي ار 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3562 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  �سكيل احمد ب�سري احمد .

درهم   )28،891.90( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )71830/ خ�سو�سي /الفئة A/ را�ص اخليمة 
واملمولة  )ف�سي(   اللون   )  2014( موديل  �سالون(   - ( من نوع )مازدا 3 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3574 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  موؤ�س�سه املخت�سون للمقاولت وال�سيانه العامه .

درهم   )50،178.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل 
ابوظبي(   /16 37039/ خ�سو�سي /الفئة   ( ال�سيارة رقم  التنفيذية على 
من نوع ) تويوتا افنزا – فان ركاب( موديل )2016( اللون )ابي�ص(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3584 )

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليها :  هديل جالل فارع معايعه .

درهم   )30،495.33( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
من   ) ابوظبي  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 72066/ خ�سو�سي / 15/ 
ن��وع )م����ازدا 3 – ���س��ال��ون( م��ودي��ل )2015 ( ال��ل��ون ) رم����ادي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3572 )

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  مريون ديفيد جون�ص .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )119،125.52( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) PRIVATE / 15/ ABU DHABI /91864 ( من 
 )  2017( م��ودي��ل  – ا�ستي�سن(   MITSUBISHI PAJERO  ( ن��وع 
اللون ) SILVER(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3588 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  يوليا كوزمينا .

درهم   )45،650.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 40332/ خ�سو�سي /الفئة 15/ ابوظبي( 
من نوع ) ني�سان جيوك – �سالون( موديل )2015 ( اللون ) احمر(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/2033 )

املنذره   :  ابوظبي الوطني للتمويل ال�سالمي.
املنذر اإليه :  عبداهلل علي عبداهلل علي البلو�سي .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )284،020.56( درهم  تنذر املنذره املنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 4238/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع )ني�سان 
باترول– ا�ستي�سن( موديل )2015 ( اللون ) بيج(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3602 )

املنذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  عمر عثمان يو�سف .

درهم   )48،683.20( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 22035/ خ�سو�سي /الفئة G/ دبي ( من 
نوع ) ني�سان ماك�سيما – �سالون( موديل )2016 ( اللون ) ابي�ص(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3593 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  عبدالواحيد بلو�ص غالم قادر .

درهم  وق��درة )125،142.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 34861/ خ�سو�سي /الفئة 10/ ابوظبي( 
من نوع )اودي كيو 56 – ا�ستي�سن( موديل )2015 ( اللون )ا�سود(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12554 بتاريخ 2019/2/13

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/3587 )

املنذر   :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  فريوز ملجد .

درهم   )34،271.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 89761/ خ�سو�سي /الفئة 12/ ابوظبي( 
من نوع )ني�سان جيوك - �سالون( موديل )2014 ( اللون ) ابي�ص(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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••اأبوظبي - الفجر :

وعرو�ص  ف��ع��ال��ي��ات  م���وؤخ���راً  اخ��ت��ت��م��ت 
والتي   ،MAS MASH 2019
التابعة  ال�����س��ع��دي��ات  م���ن���ارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
اأبوظبي،  وال�سياحة-  الثقافة  ل��دائ��رة 
ح��ي��ث ق��دم��ت جل��م��ه��وره��ا ف��ر���س��ة لقاء 
م�سل�سالت  �سخ�سيات  اأ�سهر  من  نخبة 
وم�سمميها  العربية  املتحركة  الر�سوم 
من  اأك���رث  الفعالية  ج��ذب��ت  امل��ب��دع��ني. 
األ��ف��ي زائ���ر ط���وال ث��الث��ة اأي����ام، ح�سر 
العربي  اخل���ل���ي���ج  دول  م����ن  ب��ع�����س��ه��م 

املجاورة. 
بالرتفيه  امل��ف��ع��م��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ���س��ل��ط��ت 
املا�سي  الأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة  خ���الل 
ال��ر���س��وم املتحركة  ال�����س��وء ع��ل��ى ع���امل 
�سناعة  وت��ط��ّور  و�سخ�سياته،  العربية 

م��ن خالل  املنطقة  ال��ف��ي��دي��و يف  اإن��ت��اج 
التفاعلية  ال��ع��م��ل  ور�����ص  م���ن  �سل�سلة 
واجل���ل�������س���ات احل������واري������ة وال����ع����رو�����ص 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة. ك��م��ا ج��م��ع��ت ن��خ��ب��ة من 
الر�سوم  وم�سممي  ر�سامي  واأه��م  اأب��رز 
املتحركة وا�ستوديوهات �سناعة الر�سوم 
املتحركة يف العامل العربي، مبا يف ذلك 
’بلينك  امل��ب��دع��ني م���ن  جم��م��وع��ة م���ن 
الذين  نيتوورك‘،  و’كارتون  �ستوديو‘ 
تاريخ  اإىل  وتطرقوا  خراتهم  �ساركوا 
وتوجهاتها  املتحركة  الر�سوم  �سناعة 

امل�ستقبلية. 
م���ن ب���ني ال���ن���ج���وم ال���ذي���ن ����س���ارك���وا يف 
ال��ف��ن��ان املوهوب  ا���س��م  ب���رز  ال��ف��ع��ال��ي��ة، 
�سامي كالرك الذي قدم خالل الأم�سية 
الأربعاء جمموعة من  يوم  الفتتاحية 
الكرتونية  امل�����س��ل�����س��الت  اأغ����اين  اأ���س��ه��ر 

وا���س��ع��ة يف فرتة  ب�����س��ه��رة  ال��ت��ي متتعت 
�سارك  كما  والت�سعينات.  الثمانينات 
كالرك يف جل�سة حوارية مع جمموعة 
باأ�سواتهم  ج�سدوا  الذين  النجوم  من 
�سعبية  ذات  ك���رت���ون���ي���ة  ���س��خ�����س��ي��ات 
ك���ب���رية، م���ن ب��ي��ن��ه��م ج���ه���اد الأط���ر����ص، 
غريندايزر  ل�سخ�سية  ال�سوتي  املمثل 
ال�سهرية، واأمل حويجة التي اأدت �سوت 

�سخ�سية الكابنت ماجد.
 MAS MASH زّوار  وال���ت���ق���ى 
فالح  ب��ال��ف��ن��ان  الفعالية  اأي����ام  ث���اين  يف 
ها�سم، موؤدي �سوت �سخ�سية عدنان يف 
املتحركة »عدنان ولينا«.  الر�سوم  عمل 
الذي  ال��غ��ن��ائ��ي  ال��ع��ر���ص  ت�سمن  وق���د 
اأغاٍن  ت��ق��دمي  احل��واري��ة  اجلل�سات  ت��ال 
املتحركة  ال��ر���س��وم  فيلم  م��ن  متنوعة 
واإطالق  والوح�ص«،  »اجلميلة  ال�سهري 

الفنون مبنارة  ور�ص عمل من �ستوديو 
ال�������س���ع���دي���ات ت���ن���اول���ت ف����ن����ون امل���اجن���ا 
ال�سريالية وغريها من املو�سوعات ذات 

ال�سلة.
الفعالية على  الأخ���ري م��ن  ال��ي��وم  رّك���ز 
املنطقة  يف  املتحركة  الر�سوم  م�ستقبل 
اجلل�سات  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة  خ������الل  م����ن 
التي  التفاعلية  وال��ع��رو���ص  احل��واري��ة 
املتحركة  ال��ر���س��وم  ���س��ن��اع  فيها  ���س��ارك 
عر�ص  اأي�ساً  ت�سمن  كما  ال��دول��ة.  من 
الر�سوم  ف��ي��ل��م  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي  م��ق��ط��ع 
’كات�ص  وامل��رت��ق��ب  ال��ق�����س��ري  امل��ت��ح��رك��ة 
ال�سوء على قطاع  اأواي‘، والذي �سّلط 
الدولة.  يف  املتنامي  املتحركة  الر�سوم 
اأداء  ب��ع��ر���ص  ا���س��ت��م��ت��ع احل�����س��ور  ك��م��ا 
ختامي ق��دم��ه ك��ل م��ن ط���ارق وحممد 
ال��ع��رب��ي ط��رق��ان، م��وؤل��ف��ا اأغ���اين ر�سوم 

متحركة عربية معروفة.
خالد  علياء  �سّرحت  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
ال�سعديات:  م��ن��ارة  م��دي��رة  القا�سمي، 
املا�سية  الأ�����س����ب����وع  ن���ه���اي���ة  »����س���ك���ل���ت 
رائعًة  واملرح فر�سًة  بالرتفيه  واملفعمة 
املتحركة  ال��ر���س��وم  ع���امل  ل���س��ت��ك�����س��اف 
العربي،  العامل  املحببة يف  و�سخ�سياته 
الإمكانيات  تنوع  عن  الفعالية  وك�سفت 
الر�سوم  ف��ن��ون  �سناع  بها  يتمتع  ال��ت��ي 
بذاكرة  غالباً  ترتبط  والتي  املتحركة، 
اأن تكون  واأمت��ن��ى  الأج���ي���ال.  ووج����دان 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ق��د ن��ال��ت اإع���ج���اب اجلمهور 
ع��ل��ى احل�سور،  ال����ذي ح��ر���ص  ال��ك��ب��ري 
ي�سجع  حقيقاً  داف��ع��اً  ت�سكل  اأن  واآم����ل 
امل�ساركني على امل�سي قدماً نحو حتقيق 
م��زي��ٍد م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ّي��ز لالرتقاء 

مب�ستقبل �سناعة الر�سوم املتحركة«.

••اأبوظبي - الفجر :

معر�سه  اأب��وظ��ب��ي  اللوفر  متحف  اأط��ل��ق   
والع�سر  وف��ريم��ري  "رامرانت  اجل��دي��د 
ال��ذه��ب��ي ال���ه���ول���ن���دي: روائ�����ع ف��ن��ّي��ة من 
اللوفر"،  وم��ت��ح��ف  لي�����دن  جم��م��وع��ت��ي 
وال����ذي ي��ق��ام م��ن 14 ف��راي��ر احل���ايل و 
وُيعتر  ال��ق��ادم.  م��اي��و   18 حتى  ي�ستمر 
فناين  لكبار  معر�ص  اأك��ر  املعر�ص  ه��ذا 
ال��ع�����س��ر ال��ذه��ب��ي ال��ه��ول��ن��دي م��ن القرن 
العربي  اخل��ل��ي��ج  يف  ُي��ن��ظ��م  ع�سر  ال�����س��اب��ع 

حتى يومنا هذا.
ور�سمة  ل����وح����ة   95 امل����ع����ر�����ص  ي�������س���م 
عماًل   20 من  اأك��رث  منها  فنية،  وقطعة 
لرامرانت وور�سة عمله، وي�سلط ال�سوء 
على م�سرية رامرانت الفّنية يف مدينتّي 
وعلى  ه���ول���ن���دا  واأم���������س����رتدام يف  لي�����دن 
عالقته بخ�سومه واأ�سدقائه، مبن فيهم 
يوهان�ص فريمري، ويان ليفنز، وفرديناند 
ب���ول، وك���اري���ل ف��ري��ت��ي��و���ص، وج����ريار دو، 

وفران�ص فان ميري�ص، وفران�ص هال�ص.
روؤي���ة  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  ل����زوار  �سيت�سنى 
�سانعة  ف����ريم����ري،  ي���وه���ان�������ص  ل���وح���ت���ّي 
الدانتيل )متحف اللوفر باري�ص( وامراأة 
قدمية  مو�سيقية  اآل��ة  اإىل  جال�سة  �سابة 
)جمموعة ليدن( املر�سومتني على نف�ص 
البع�ص  بع�سهما  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��م��ا���ص، 

للمرة الأوىل منذ 300 عام. 
 اجلدير بالذكر اأن املعر�ص يقّدم لزواره 
اآخ���ر  ع��ل��ى  ل���الط���الع  الأوىل  ال��ف��ر���س��ة 
القطع الفنّية التي ا�ستحوذ عليها اللوفر 
"راأ�ص  بعنوان  رامرانت  للفنان  اأبوظبي 
متهيدي  ر���س��م  ال��ي��دي��ن:  مت�سابك  ���س��اب، 

 ،56-1648 ح���وايل  امل�سيح"،  ل�����س��ورة 
عجوز  لرجل  ن�سفية  "�سورة  جانب  اإىل 
ُتعر�ص  التي  لي���دن(  )جمموعة  ملتٍح" 
مم  �سُ ع��ر���ص  ���س��ن��دوق  يف  الأوىل  للمرة 
ال�سابق،  مالكها  من  بطلب  لها  خ�سي�ساً 
اآن�������درو وي���ل���ي���ام م���ي���ل���ون، رج����ل الأع���م���ال 
وحم����ب ف��ع��ل اخل����ري ال�����س��ه��ري يف اأوائ�����ل 

القرن الع�سرين.
ت��ن��ظ��ي��م متحف  م���ن  امل��ع��ر���ص  اأن  ُي���ذك���ر 
ال���ل���وف���ر اأب���وظ���ب���ي، وجم���م���وع���ة لي����دن، 
متاحف  ووكالة  باري�ص،  اللوفر  ومتحف 

فرن�سا.
اأما بالن�سبة اإىل الع�سر الذهبي الهولندي 
فهو ال�سم الذي ُيطلق على فرتة وجيزة 
م���ن ال���ق���رن ال�����س��اب��ع ع�����س��ر، ح���ني كانت 
التي  اجل��دي��دة،  الهولندية  اجل��م��ه��وري��ة 
حديًثا  ا�ستقاللها  نالت  قد  اآن��ذاك  كانت 
عن النظام امللكي الإ�سباين، وكانت ُتعتر 
الدولة الأكرث ازده��اًرا يف اأوروب��ا، ل�سيما 
التجارة  يف  ت��ط��ّور  م��ن  �سهدته  م��ا  ب�سبب 
التي  العاملية  فالتجارة  والفنون.  والعلوم 
ال�سرقية الهولندية،  قادتها �سركة الهند 
والتقدم  الع�سكرية  التطورات  جانب  اإىل 
والعلوم،  ال��ف��ن��ون  ع��امل��ي  ال���ذي ط���راأ على 
املنخف�سة،  الأرا�سي  اأعطت  عوامل  كلها 
اأي املنطقة ال�ساحلية ل�سمال غرب اأوروبا 
التي ت�سم بلجيكا وهولندا ولوك�سمبورغ، 
ميزة هامة يف جميع اأنحاء اأوروبا والعامل 
اأجمع. يف ذلك الع�سر، كان رامرانت فان 
راين ويوهان�ص فريمري يف طليعة حركة 
ت�����س��ور الإن�������س���ان وحياته  ف��ن��ي��ة ج���دي���دة 

اليومية بطريقة اأكرث واقعية.
الفنّية  رامرانت  م�سرية  املعر�ص  يتتبع 
لوحاته  ���س��ل�����س��ل��ة  م���ن  ان���ط���الق���اً  وذل�����ك 

امل�����س��ه��ورة ال��ت��ي ت�����س��ّور احل���وا����ص، والتي 
يف  ومهارته  ال�ساب  الفنان  ب��راع��ة  تظهر 
الألوان  وجت�سيد  والتعابري  املالمح  ر�سم 
و�سوًل  لي���دن،  عا�سها يف  التي  الأي���ام  يف 
اأم�سرتدام،  يف  ابتكرها  لحقة  اأعمال  اإىل 
امل�سهورة  ال���ذات���ي���ة  ل��وح��ت��ه  ذل����ك  يف  مب���ا 
واملر�سومة بدّقة عالية، "�سورة �سخ�سية 
يف  و"ميرنفا  مظللتني"،  بعينني  ذات��ي��ة 
ال�سهرية  لوحته  وه��ي  الدرا�سة"  حجرة 
لالإلهة ميرنفا )اللوحتان من جمموعة 
ال��ل��وح��ت��ان اإىل جانب  لي����دن(. وُت��ع��ر���ص 
الفنانني من  كبار  لبع�ص  اأخ��رى  لوحات 
دائرة رامرانت الفّنية، وهي تبنّي تاأثري 
فناين هذه املجموعة على اأعمال بع�سهم 

البع�ص.
اإن اللوحات والر�سومات والقطع املعرو�سة 
ليدن،  جمموعة  اإىل  رئي�ص  ب�سكل  تعود 
وهي اأكر جمموعة خا�سة ت�سم لوحات 
من الع�سر الذهبي الهولندي، اإىل جانب 
املذهلة  باري�ص  اللوفر  متحف  جمموعة 
من القطع الفنّية الهولندية، ف�ساًل عن 
قطع ُمعارة من متحف ريك�ص يف هولندا 

واملكتبة الوطنية الفرن�سية.
املعرو�سة  الفنّية  القطع  اأب���رز  اأن  ُي��ذك��ر 
"امراأة  ت�������س���م:  لي������دن  جم���م���وع���ة  م����ن 
قدمية"  مو�سيقية  اآل��ة  اإىل  جال�سة  �سابة 
-1670 )ن���ح���و  ف���ريم���ري  ل���ي���وه���ان�������ص 
ذاتية  ���س��خ�����س��ي��ة  و"�سورة   ،)1672
راين  ف��ان  لرمرانت  مظللتني"  بعينني 
اأثناء كتابته"  ُيقاَطع  )1634(، و"عامل 
و"�سبي   ،)1635 )ن���ح���و  دو  جل�����ريار 
�سخ�سية  )���س��ورة  وعمامة  قبعة  يرتدي 
ليان  بالتينات("  م��ن  روب����رت  ل��الأم��ري 
حالة  يف  و"�سبل   ،)1631 )نحو  ليفنز 

راي��ن )نحو  لرامرانت" ف��ان  ا���س��رتخ��اء 
.)1642-1638

اأم���ا اأب����رز ال��ق��ط��ع ال��ف��ن��ّي��ة امل��ع��رو���س��ة من 
جمموعة متحف اللوفر باري�ص فت�سمل: 
فريمري  ليوهان�ص  الدانتيل"  "�سانعة 
�سورة  و"   ،)1670-1669 )ن���ح���و 
)نحو  داو  جل������ريار  ذاتية"  ���س��خ�����س��ي��ة 
وريبيكا  و"اإليعازر   ،)1665-1660
)نحو  ب�����ول  ل���ف���ردي���ن���ان���د  البئر"  ع���ن���د 
قدمتها  هدية  وه��ي   )1646-1645
ال��ل��وف��ر يف  اإىل متحف  جم��م��وع��ة لي���دن 
)نحو  منقو�سة  و�سدفة   ،2017 ال��ع��ام 

.)1680-1660
م�سّغراً  امل��ع��ر���ص من���وذج���اً  وي�����س��م��ل  ك��م��ا 
ن�������ادراً ل�����س��ف��ي��ن��ة ح��رب��ي��ة ه��ول��ن��دي��ة من 
القرن ال�سابع ع�سر من متحف ريك�ص يف 
هولندا، وهي املرة الأوىل التي ت�سل فيها 
قطعة مماثلة اإىل دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
حممد  معايل  ق��ال  املعر�ص،  على  تعليقاً 
الثقافة  دائ�����رة  رئ��ي�����ص  امل���ب���ارك،  خ��ل��ي��ف��ة 

وال�سياحة – اأبوظبي:
حقق متحف اللوفر اأبوظبي منذ افتتاحه 
جناحاً باهراً يف جذب الهتمام اإىل ثقافة 
املتاحف التي ت�سهد منواً كبرياً، وهو اأمر 
ي��ع��زز م��ن ���س��داق��ت��ن��ا امل��ت��ي��ن��ة م��ع فرن�سا، 
الثقافية  املوؤ�س�سات  مع  �سراكتنا  وكذلك 
اللوفر  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ت��اح��ف 
اأبوظبي. هذا العام حتتفي دولة الإمارات 
بقيم الت�سامح باعتبارها اأ�سا�ساً لالنفتاح 
والتبادل احل�ساري، و يف هذا الإطار، ياأتي 
والع�سر  وف��ريم��ري  رام���ران���ت  م��ع��ر���ص 
على  ال�سوء  لي�سلط  الهولندي  الذهبي 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف ال����ذي يتخطى 

احلدود اجلغرافية، وليبنّي مكانة الإبداع 
الب�سري يف قلب التاريخ الناب�ص، ل �سيما 
مع تقدمي اأكر جمموعة للفنان ال�سهري 

يف منطقة اخلليج لأول مرة".
اأم������ا م���ان���وي���ل راب����ات����ي����ه، م���دي���ر متحف 
معر�ص  "يعد  ف�سّرح:  اأب��وظ��ب��ي،  اللوفر 
الذهبي  وال��ع�����س��ر  وف��ريم��ري  رام���ران���ت 
جمموعتي  م��ن  فنّية  روائ���ع  الهولندي: 
ليدن ومتحف اللوفر" هو املعر�ص الذي 
هذا  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  متحف  ب��ه  يفتتح 
اأن  ُي�سعدنا  كما  العاملية.  معار�سه  العام 
املعر�ص الفر�سة الأوىل  نقّدم لزوار هذا 
ال��ت��ي ا�ستحوذ  ل��وح��ة رام���ران���ت  ل��ت��اأّم��ل 
عليها املتحف موؤخراً بعنوان 'راأ�ص �ساب، 
ل�سورة  متهيدي  ر�سم  اليدين:  مت�سابك 
امل�سيح'. كما يرتافق املعر�ص مع برنامج 
من الفعاليات الثقافية يرزان معاً التزام 
ال�سوء  بت�سليط  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
الب�سرية  تاريخ  البارزة يف  اللحظات  على 
للتبادل  م���رك���زاً  ل��ي��ك��ون  ���س��ع��ي��ه  اإط�����ار  يف 
اأع����رب عن  اأن  اأود  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي.  ال��ث��ق��ايف 
امتناننا الكبري ل�سريكينا، متحف اللوفر 
لدعمهما  لي������دن،  وجم���م���وع���ة  ب���اري�������ص 

امل�ستمر وتعاونهما يف هذا املعر�ص."
واعتر جان لوك مرتينيز، رئي�ص متحف 
"تنّوع  اأن:  وم����دي����ره،  ب���اري�������ص  ال���ل���وف���ر 
زوار ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي ال��ذي��ن ي��اأت��ون من 
الإم�����ارات واأوروب�����ا وال��ه��ن��د وال��ع��دي��د من 
الدول الأخرى، والده�سة التي نراها على 
وج��وه��ه��م يف خ���الل جت��ّول��ه��م يف املتحف 
توؤكدان على التزام اللوفر اأبوظبي بتقدمي 
تاريخ الفن العاملي. فاملتحف يقّدم يف هذا 
افتتاحه،  م��ن��ذ  وه���و اخل��ام�����ص  امل��ع��ر���ص، 
اأروع الأعمال الفنّية من جمموعة ليدن 

املده�سة اإىل جانب لوحات هولندية بارزة 
من جمموعة متحف اللوفر باري�ص، مبا 
يف ذلك لوحة �سانعة الدانتيل ليوهان�ص 
فريمري. اإن جمموعة ليدن، والتي عمل 
وزوجته  ك��اب��الن  ت��وم��ا���ص  جتميعها  على 
داف��ن��ي ري��ك��ان��ات��ي ك��اب��الن، ه��ي جمموعة 
ا�ستثنائية، فقد ُعر�ست يف خمتلف اأنحاء 
العامل، من باري�ص اإىل اأبوظبي و�سنغهاي 
اأبوظبي،  يف  اأم�����ا  ب��ي��رت���س��رغ.  و����س���ان���ت 
العديد من  ت��اأّم��ل  م��ن  ال���زوار  ف�سيتمّكن 
التي  الفنّية  واملجموعة  رامرانت  اأعمال 
عا�سرته، ف�ساًل عن العديد من الأمثلة 
ع���ن ال���ف���ن���ون اجل��م��ي��ل��ة مل���در����س���ة لي����دن، 
ول���وح���ت���ني ل���ف���ريم���ري، مم���ا ي�����س��م��ح لهم 
الثقافة  م�ساهمة  م���دى  ع��ل��ى  ب��الط��الع 
الهولندية يف تاريخ اللوحات الفنّية على 

ال�سعيدين الأوروبي والعاملي".
 من جهته، قال توما�ص كابالن، موؤ�س�ص 
اأن  ع��ائ��ل��ت��ي  "تعتر  لي�����دن:  جم��م��وع��ة 
املبادرة  اأب��وظ��ب��ي مي��ث��ل  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف 
فاإننا  اأيامنا ه��ذه، لذا  الأه��م يف  الثقافية 
الذي  امل��ع��ر���ص  ه���ذا  اإىل  ب�سغف  نتطلع 
اإننا،  ال��ه��ول��ن��دي.  ال��ذه��ب��ي  الع�سر  ي��ق��ّدم 
وم�����ن خ�����الل ع���ر����ص جم���م���وع���ة لي����دن 
اأب��وظ��ب��ي يف ه���ذا امل��ع��ر���ص ال���ذي ُيقام  يف 
على  ن�سدد  اللوفر،  متحف  مع  بالتعاون 
ال��ت��ي تربطنا  امل��ت��ي��ن��ة  ب��ال��ع��الق��ة  ف��خ��رن��ا 
جتمعنا  التي  القّيمة  وبال�سراكة  بفرن�سا 
ب��دول��ة الإم�������ارات. ف��ن��ح��ن ج��م��ي��ع��اً نعمل 
ت��ق��وم على  م�����س��رتك��ة  ق��ي��م  ع��ل��ى جت�سيد 
احل��ف��اظ ع��ل��ى احل��ي��اة ال���ّري���ة وال����رتاث 
من  ن��ك��ّرم  كما  للخطر.  املعّر�ص  الثقايف 
ال�ستثنائية  املوهبة  املعر�ص  ه��ذا  خ��الل 
ال��ل��ذي��ن يلهمان  ل��رام��ران��ت وف��ريم��ري، 

اأنحاء  ال��ف��ن��ان��ني واجل��م��ه��ور م��ن ج��م��ي��ع 
العامل حتى الوقت احلا�سر. فنحن نرى 
اأن قدرة لوحات رامرانت على مالم�سة 
ال��روح متّثل اأك��رث من اأي فنان اآخ��ر هذا 
امل�سروع الفرن�سي الإماراتي الذي يهدف 
واحل�سارة  ال��ت�����س��ام��ح  م���ب���داأ  ت��ع��زي��ز  اإىل 

الب�سرية امل�سرتكة".
من جهته، �سّرح بليز دوكو، املن�سق العام 
ل��ق�����س��م ال��ف��ن ال��ه��ول��ن��دي وال��ف��ل��م��ن��ك��ي يف 
يظن  "قد  قائاًل:  باري�ص  اللوفر  متحف 
القدماء ميثلون  املعلمني  اأن  اأحياناً  املرء 
املا�سي فقط واأننا يف ع�سرنا هذا بحاجة 
اإىل اإ�سفاء طابع جديد على حياتنا. بيد 
اإىل  يفتقد  ح��ا���س��رن��ا  اأن  ي��ع��ن��ي  ذل���ك  اأن 
مع  يتعار�ص  ما  وه��و  الرا�سخة،  اجل��ذور 
فهولندا  التاريخية.  ال�ستمرارية  فكرة 
ُت���ع���ت���ر، من  يف ال����ق����رن ال�������س���اب���ع ع�����س��ر 
اإذ ل يزال  ن���واٍح ع��دي��دة، رائ���دة يف عاملنا، 
رام���ران���ت، ك��م��ا ف��ريم��ري، م�����س��دراً حياً 

لالإبداع الذي ينب�ص باحلياة."
العامة  املن�سقة  اأما لرا ييغري- كرا�سلت، 
اأن  فاعترت  نيويورك،  لي��دن،  ملجموعة 
والع�سر  وفريمري  رام��ران��ت  "معر�ص 
الذهبي الهولندي ير�سم م�سرية رامرانت 
للفنان من  عماًل   15 خ��الل  الفنّية من 
جمموعة ليدن، كما ي�سلط ال�سوء على 
تطّور الر�سم الذي ي�سّور تفا�سيل احلياة 
اليومية يف القرن ال�سابع ع�سر يف هولندا 
جمموعة  ل��وح��ات  يف  بو�سوح  يظهر  كما 
ُعرفوا  الذين  للفنانني  تعود  التي  ليدن 
بالر�سم الدقيق. يقّدم احلوار الذي يقوم 
بني هذه اللوحات للزائر ملحة عن حركة 
التبادل الثقايف التي ر�سمت معامل الع�سر 

الذهبي الهولندي".

التوعوية  الر�سائل  ن�سر  يف  جهودهما  ت�سافر  على  الطرفان  وات��ف��ق 
“حروف” الذكي، الرنامج  لإدارة �سالمة الطفل، من خالل تطبيق 
التابعة  التعليمية،  “حروف”  �سركة  طورته  ال��ذي  املبتكر  التعليمي 

ملجموعة “كلمات” للن�سر، خ�سي�ساً ملبادرة لغتي
ومبوجب التفاقية، ونظراً حلر�ص الطرفني على توظيف التكنولوجيا 
ال�سغار  وتعريف  الأطفال  ب�سالمة  الوعي  تعزيز  يف  منها  وال�ستفادة 
باأهمية �سالمتهم بطريقة جذابة وحمببة، �سيتم حتويل �ست ق�س�ص 
اإىل  و�سمها  اإلكرتونية  ق�س�ص  اإىل  الطفل،  �سالمة  اإدارة  اأ�سدرتها 
“حروف” الذكي املخ�س�ص للمرحلة اخلام�سة  قائمة ق�س�ص تطبيق 

وال�ساد�سة من مبادرة لغتي لل�سفني الرابع واخلام�ص البتدائي.
وكانت الإدارة قد اأ�سدرت الن�سخ املطبوعة من الق�س�ص الثالث الأوىل 
القرائي  ال�سارقة  مهرجان  فعاليات  �سمن  والريل  العربية  باللغتني 
املتبقية خالل  الثالث  الق�س�ص  و�ست�سدر  العا�سرة،  دورت��ه  للطفل يف 
الق�س�ص  وت�سمل   ،2019 ع��ام  املهرجان  من  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال���دورة 
“جدتي �سجرة” للكاتبة �سباح ديبي، ور�سوم �سيلفيا فيفانكو، و”البطة 
طمطم” للكاتبة �سحر جنا، والر�سام فادي فا�سل، و”الريبوع ال�سغري” 
ال�سوق”  يف  و”نزهة  ق���دري،  رن��ا  الفنانة  ور���س��وم  ال��ق��رق  رمي  للكاتبة 
البطل” للكاتبة  و”م�سعود  فا�سل،  فادي  ور�سوم  ديبي  �سباح  للكاتبة 

�سحر جنا ور�سوم فادي فا�سل، و”�سباق ال�سباح”، للكاتبة رمي القرق 
ور�سوم فادي فا�سل.

مبادرة  “ين�سب عملنا يف  لغتي:  مبادرة  علي، مدير  اآل  بدرية  وقالت 
لغتي على غر�ص حب اللغة العربية يف نفو�ص الأجيال اجلديدة، وبحكم 
اأن  لنا  اأك���دت  ال��ت��ي  جتربتنا،  خ��الل  م��ن  اإل��ي��ه��ا  تو�سلنا  ال��ت��ي  النتائج 
خماطبة جيل اليوم من الأطفال عر الأدوات الع�سرية والتكنولوجيا 
تو�سيلها  امل��راد  الر�سائل  مع  تفاعلهم  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  الذكية 
اإليهم، ما دفعنا اإىل العمل مع �سركائنا يف اإدارة �سالمة الطفل لتوظيف 

برنامج )حروف( يف بث ر�سائل توعوية ومفيدة”.
من جانبها قالت هنادي �سالح اليافعي، مدير اإدارة �سالمة الطفل: “اإن 
اإلكرتونية،  اإ�سدارتنا الورقية التوعوية اإىل ق�س�ص  حتويل جمموعة 
لغتي،  م��ب��ادرة  ت�ستخدمها  التي  اللوحية  الأج��ه��زة  يف  ت�سمينها  ليتم 
ياأتي جت�سيداً لإمياننا باأهمية تكامل العمل املوؤ�س�سي خلدمة الأهداف 
وال�سرتاتيجيات امل�سرتكة، و�سعينا الدائم للو�سول اإىل الطفل ب�ستى 
يف  خا�سة  التفاعلية،  والرتفيهية  وال��رتب��وي��ة،  التعليمية،  الو�سائل 
واأنها  �سيما  الأطفال، ل  �سلوكيات  التكنولوجيا على  تاأثري  تنامي  ظل 
باتت اليوم يف متناول ال�سغار، ويق�سون معها اأوقاتاً طويلة، متزودين 

مبعارفها وم�ستمتعني بها كو�سائل للرتفيه”.

وقعتا اتفاقية تعاون لن�سر ق�س�ض توعوية عرب تطبيق »حروف«

»لغتي« و»�سلمة الطفل« تطلقان ق�س�سَا جديدة لتعزيز ثقافة ال�سلمة والأمان لدى ال�سغار

رامربانت وفريمري وفنانو الع�سر الذهبي الهولندي.. يف م�سهد ا�ستثنائي يف معر�ص اللوفر اأبوظبي اجلديد 14 فرباير

األفا زائر واأ�سهر �سخ�سيات م�سل�سلت الر�سوم املتحركة العربية وم�سمميها 

 اختتام فعاليات وعرو�ص ماز مات�ص يف منارة ال�سعديات 

•• ال�سارقة-الفجر:

اأبرمت مبادرة لغتي، املبادرة التعليمية الرامية اإىل دعم التعليم باللغة العربية بو�سائل ذكية لأطفال وطلب مدار�ض 
ال�سلمة  ثقافة  لتعزيز  تعاون  اتفاقية  الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  للمجل�ض  التابعة  الطفل  �سلمة  واإدارة  ال�سارقة، 

والأمان لدى الأطفال يف املدار�ض احلكومية بال�سارقة.
“لغتي”، وهنادي �سالح اليافعي، مدير اإدارة  وتهدف التفاقية، التي وقعتها كٌل من بدرية اآل علي، مديرة مبادرة 
�سلمة الطفل، اإىل تعزيز التعاون امل�سرتك بني الطرفني، وتوحيد جهودهما مبا يعود بالنفع والفائدة على اأطفال 

ال�سارقة.
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عوامل  كثرية جعلتني اأركز يف التلفزيون واأبتعد عن ال�سينما

وفاء عامر: اأبحث عن الدور اجليد الذي ي�سيف اإيّل فنيًا
تنتظر وفاء عامر عر�ض م�سل�سلها اجلديد )ال�سر( خلل الفرتة املقبلة، يف حني تعاقدت على امل�ساركة يف م�سل�سل وفيلم 

جديدين. يف هذا احلوار تتحدث املمثلة امل�سرية عن )ال�سر( وم�ساريعها اجلديدة وعودتها اإىل ال�سينما بعد غياب.

كليب  م�سعالين  با�سكال  اللبنانية  النجمة  اأطلقت 
)�سافر يا حبيبي وارج��ع( للفنانة القديرة هيام 
العاملي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  م���وق���ع  ع��ل��ى  ي��ون�����ص، 
على  مم��ّي��زاً  ترحيباً  ولقيت  )ي��وت��ي��وب(، 
وكانت  واحل�������س���ا����ص،  ال���ق���وي  اأدائ����ه����ا 
الأوىل  ل��ل��م��ّرة  ب�����س��وت��ه��ا  ق��ّدم��ت��ه��ا 

خالل اإحيائها حفلة راأ�ص ال�سنة.
الأردين،  ال����رتاث  م��ن  الأغ��ن��ي��ة 
اأعاد توزيعها وو�سع الرميك�ص 
املو�سيقي  امل��وزع  لها كل من 
وروبري  �سديد  اأب��و  ملحم 
الأ������س�����ع�����د، وه�������ي من 
اأحل�������������ان م���و����س���ى 

عبدو.
با�سكال  واأعلنت 
اأغنية  ت�����س��وي��ر 
اأخ����رى ل��ه��ا رمبا 
ت������ط������رح������ه������ا م���ع 
الربيع  ف�سل  حلول 
ك�سفها  دون  م��������ن 
رغبًة  ع���ن���ه���ا،  ت��ف��ا���س��ي��ل 
كمفاجاأة  ب��ت��ق��دمي��ه��ا  م��ن��ه��ا 

جلمهورها.

ك�سفت الفّنانة منى زكي عن جناحها يف حتقيق 
بلغت مليون دولر من  مبادرة جمع تّرعات 

اأجل م�ساعدة الأطفال الالجئني يف الذهاب 
 Abu Dhabi م��وؤمت��ر  يف  للمدار�ص 

.Dream Ball
وقد ن�سرت زكي عدداً من ال�سور اأثناء 
يف  اأقيم  ال��ذي  املهرجان  يف  م�ساركتها 
العربية، عر ح�سابها  الإم���ارات  دول��ة 
قائلة:  عليها  وعّلقت  ان�ستقرام،  على 
 Abu ل��ق��د ت�����س��ّرف��ت ب�����اأن اأك������ون يف

Dhabi Dream Ball، ك�سفرية 
يقل  ل  ما  جمع  يف  للم�ساعدة  لليوني�سيف 

ل�5000  عن مليون دولر، لل�سماح على الأقل 
ليتمتعوا  امل�����دار������ص،  اإىل  ب���ال���ذه���اب  لج����ئ  ط��ف��ل 

مب�ستقبل اآمن ومزدهر".
وتّرعك  "رعايتك  اإّن  ق��ائ��ل��ة  ت��اب��ع��ت 

�سي�ساعدان الأطفال على حتويل 
حقيقة..  اإىل  اأح��الم��ه��م 

�سكراً لكل من دعم 
املبادرة وتّرع".

ر )اأ�سود( ورد اخلال ت�سوِّ
الذي  )اأ����س���ود(  يف  ال��درام��ي��ة  م�ساهدها  اأوىل  ت�سوير  اخل���ال  ورد  ب���داأت 
ب�سخ�سية  اللبنانية  النجمة  و�ستطل  الرم�ساين  ال�سباق  ب��ه  تخو�ص 

جديدة ومركبة وقوية.
كلوديا  وكتابة  اأ�سمر،  فيليب  واإخ���راج  فيلمز(،  )اإيغل  اإنتاج  من  امل�سل�سل 
با�سم  اللبنانية منهم:  الدراما  اأبرز وجوه  مر�سليان، وبطولة نخبة من 
كنعان،  اأب��ي  و�سارة  حنا،  وو�سام  ع��ازار،  وكارلو�ص  �سياح،  واإمييه  مغنية، 
اأنطونيو�ص،  وفيفيان  دان��ي��ال،  ون��ق��ول  اب��راه��ي��م،  وف���ادي  �سمعون،  وتقال 
وتانيا  بيطار،  وف��رح  �سيحان،  وبيو  مزهر،  ونيكول  �سركي�ص،  ومارينال 
فخري... املو�سيقى الت�سويرية للفنان با�سم رزق زوج ورد اخلال. ويعر�ص 

امل�سل�سل على �سا�سة املوؤ�س�سة اللبنانية لالإر�سال.

منى زكي جتمع 
مليون دولر!

با�سكال م�سعلين ..
 )�سافر يا حبيبي وارجع(

)ال�سر(؟ اجلديد  م�سل�سلك  ُيعر�ص  • متى 
- انتهيت من ت�سوير امل�سل�سل منذ فرتة وي�سل اإىل 60 حلقة، ولكن 
املنتجة  اأعلم موعد عر�سه. يرتبط الأخ��ري بال�سركة  حتى الآن ل 
البداية  �سارتي  اأن  علمت  كذلك  ج��اه��زاً.  اأ�سبح  العمل  ب��اأن  علماً 
والنهاية �ُسجلتا فعاًل ب�سوتي وائل ج�سار واأحمد �سيبة املميزين، 

وتعران عن اأحداث الق�سة.
امل�سل�سل. يف  دورك  عن  • حدثينا 

�سعبة  ظ��روف��اً  تعي�ص  ك��ب��دة  بائعة  غ��ال��ي��ة،  �سخ�سية  اأج�����س��د   -
ون�ساهد من خالل الأحداث عالقاتها باملحيطني بها �سمن 

دراما اجتماعية �سيقة تت�سمن اأ�سراراً كثرية.
م�سل�سل  بطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  على  اأخ����رياً  ت��ع��اق��دت   •

)حكايتي(. حدثينا عن هذه التجربة.
- اأ�����س����ارك م���ن خ����الل ه����ذا امل�����س��ل�����س��ل يف ال���درام���ا 
ال��رم�����س��ان��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، وه���و ع��م��ل مم��ي��ز مكتوب 
ال�ساب حممد  ال�سيناري�ست  بقلم  �سيقة  بطريقة 
ع��ب��د امل��ع��ط��ي ال����ذي ك��ت��ب ح��ب��ك��ة درام���ي���ة ب�سكل 
احرتايف، ويقدمني بدور خمتلف عن الأدوار التي 
ج�سدتها �سابقاً. لذا اأ�سعر بتفاوؤل بامل�سروع واأراهن 

عليه بقوة.
التح�سريات؟ عن  • ماذا 

فرج.  �سمري  اأحمد  واملخرج  املوؤلف  من  وك��ل  اأن��ا  جل�سات  عقدنا   -
ا�ستمعت اإىل وجهة نظرهما وتناق�سنا يف التفا�سيل ومل�ست جدية 
يتعاون  فعندما  �سخ�سياً،  به  اأهتم  اأم��ر  وه��و  العمل،  يف  �سديدة 
املمثل مع موؤلف وخمرج لديهما روؤية يف التنفيذ ي�سري العمل 

يف الطريق ال�سحيح.
ب���اأوىل  ���س��ري  ي��ا���س��م��ني  م���ع  ال��ت��ع��اون  م���ن  ت��ق��ل��ق��ي  • اأمل 

بطولتها الدرامية؟
فنياً، وه��و ما  اإيّل  ال��ذي ي�سيف  ال��دور اجليد  اأبحث عن   -
وجدته يف )حكايتي(، كذلك ل اأقلق من امل�ساركة يف بطولة 
العمل  اأن  هي  دائ��م��اً  قناعاتي  لأن  فنان،  اأو  لفنانة  اأوىل 
النجاح  وي��ح��ق��ق  اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى  نف�سه  ي��ف��ر���ص  اجل��ي��د 
ويف  العا�سرة.  للمرة  اأو  الأوىل  للمرة  بطولة  كان  �سواء 
اأرغب يف احلديث  ولكن ل  اأقدم دوراً موؤثراً  )طريقي( 
عنه راهناً وعندما ي�ساهده اجلمهور �سيتاأكد اأنني اأقدم 

دوراً خمتلفاً.
الت�سوير؟ عن  • ماذا 

ويبداأ  املا�سية،  الأي���ام  خ��الل  العمل  جل�سات  عقدنا   -
بالعر�ص  نلحق  كي  املقبلة  الأ�سابيع  خ��الل  الت�سوير 

الرم�ساين.
الرم�سانية هذا  الدراما  اإنتاج  تراجع  راأيت  • كيف 

العام؟
ب��اأزم��ة، ولكن  اأننا من��ّر  اأدرك  ذل��ك.  اأحزنني   -
علينا التكاتف وم�ساندة بع�سنا بع�ساً ودعم 
املنتجني كي نتجاوز الأزمة �سريعاً وتعود 
خ�سو�ساً  ك��ان��ت،  ك��م��ا  الإن���ت���اج  عجلة 
بالفنانني  ي�����س��ر  ل  ال���رتاج���ع  اأن 
الذي  باملئات  اأي�ساً  بل  فح�سب، 
اأو  ال��ك��ام��ريا،  خ��ل��ف  يعملون 
ف�سانعو  الآلف،  رمب�����ا 
املمثلني  لي�سوا  الدراما 
والكّتاب  وامل��خ��رج��ني 

فح�سب.
اأن  ترين  • هل 
على الفنانني 
يف  دوراً 
جتاوز هذه 

الأزمة؟
ك�������م�������ا   -
باإمكان  لك،  ذكرت 
اجلميع اأداء اأدوار لتخفيف اأثر 

هذه الأزمة. ثمة تخفي�ص يف الأجور وبطولت جماعية وغريهما من تفا�سيل 
حتّرك ال�سناعة. ولكن يف النهاية، ل ميكن اأن نتجاوز امل�سكلة اإل بتجاوز الأ�سباب 

التي اأدت اإىل وجودها.
�سبب  ما  و�سكينة(،  )ريا  فيلم  خالل  من  ال�سينما  اإىل  عودتك  اأخرياً  • اأعلنت 

حما�ستك لذلك؟
- غيابي عن ال�سينما لي�ص مق�سوداً، ولكن ثمة عوامل جعلتني اأركز يف التلفزيون 
خالل الفرتة املا�سية من بينها الإنتاج الدرامي املميز وعدم توافر الدور الذي 
)ريا  �سيناريو  وجدت  اأن  اإىل  جديدة،  �سينمائية  جتربة  يف  للم�ساركة  يحم�سني 
مكتوب  ج��اد  عمل  اأن��ه  خ�سو�ساً  عليه،  املوافقة  يف  اأت���ردد  مل  ث��م  م��ن  و�سكينة(، 
بطريقة �سيقة و�سُيقدم بوجهة نظر خمتلفة عن الأعمال التي تناولت الق�سية 

نف�سها.
العمل؟ ت�سوير  تاأخر  • ملاذا 

طبيعة  اأن  خ�سو�ساً  الت�سوير،  وم��واع��ي��د  املنتجة  ال�سركة  بانتظار  زل��ت  م��ا   -
الأح�����داث تتطلب م��ن��ا ك��ف��ري��ق ع��م��ل ال��ت�����س��وي��ر يف دي��ك��وري��ن وب���ف���رتات زمنية 
خمتلفة. من ثم، يحتاج امل�سروع اإىل بع�ص الوقت كي يخرج اإىل النور بال�سورة 
التي تنا�سبه. اأ�سري هنا اإىل اأن ثمة اأعماًل فنية جزء رئي�ص من جناحها الهتمام 

بالتفا�سيل الدقيقة املرتبطة باملرحلة التي تدور فيها الأحداث.

�سخ�سية الأم
جت�سد وفاء عامر يف ال�سر �سخ�سية اأم ل�ساب معاق. تقول يف هذا ال�ساأن: )اأدى 
ولكنه  جيد  ب�سكل  ال�سخ�سية  م  وق��دَّ متميزاً  ك��ان  ال�سماحي.  م��ازن  ال�ساب  دور 

لالأ�سف رحل العام املا�سي قبل اأن ي�ساهد امل�سل�سل على ال�سا�سة(.
ت�سبه  فيه  ف�سخ�سيتي  قلبي،  م��ن  لقربه  ج���اءت  بامل�سل�سل  )���س��ع��ادت��ي  ت��ت��اب��ع: 
ويواجهن  اأ�سرتهن  على  احلفاظ  اأجل  يكافحن من  �سيدات م�سريات  �سخ�سية 

ظروفاً �سعبة وينت�سرن عليها بالعمل والإ�سرار(.
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حتذير من ال� » كورن فليك�ص«
حذرت هيئة ال�سحة العامة الريطانية الأمهات من تقدمي رقائق الذرة 

وال�سوكولتة املحالة )الكورن فليك�ص( لأطفالهم على الإفطار.
حتظى  التي  الرقائق  هذه  بتفادي  الهيئة  اأو�ست  )�سن(،  �سحيفة  ووف��ق 

باإعجاب معظم الأطفال، نظرا لتبعاتها ال�سحية اخلطرية.
اأقل من  ن�سب  ذات  بدائل �سحية  الريطانية على تقدمي  الهيئة  و�سددت 

ال�سكر، يف م�سعى اإىل تقلي�ص اإ�سابة �سغار ال�سن بال�سمنة.
وين�سح خراء ال�سحة بتقدمي الع�سائر والزبادي ومنتجات القمح املفتت 
لالأطفال بدل من رقائق الذرة املحالة، ل�سيما اأن البيانات ال�سحية ت�سري 
يعانون  وه��م  البتدائية  امل��در���س��ة  ينهون   3 ك��ل  م��ن  واح���دا  طفال  اأن  اإىل 

ال�سمنة.
يقلل  الأطعمة  ه��ذه  جتنب  »اإن  تيد�سون:  األي�سون  التغذية  خبري  ويقول 
كميات ال�سكر الذي يح�سل عليه الأطفال يف هذه ال�سن املبكرة، خ�سو�سا 
اأن البيانات ال�سحية تك�سف اأن الطفل الواحد يتناول ما يعادل 4 مكعبات 
زائدة من ال�سكر يوميا، مقارنة باحلد امل�سموح به. ما يعني اأنه ي�ستهلك يف 

عامه العا�سر، ما يفرت�ص اأن ي�ستهلكه يف 18 عاما كاملة«.

م�سادر طبيعية ل�ربوتني 
الكولجني

اجللد،  حتت  وخا�سة  اجل�سم  اأن�سجة  كل  يف  يتواجد  بروتني  الكولجني 
وي�سكل الكولجني %75 من جلد الإن�سان.

و�سلط تطّور جراحات التجميل ال�سوء على الكولجني لأهميته يف زيادة 
ليونة الب�سرة وبالتايل تخفيف التجاعيد وعالمات التقدم يف الُعمر. اإليك 

م�سادر الكولجني الطبيعية لتزّود بها ج�سمك:
هما:  اأمينيني  اإىل حم�سني  يحتاج  ذلك  ولعمل  الكولجني،  اجل�سم  ينتج 
واأحما�ص  )�سي(   فيتامني  واإىل  وهيدروك�سيرولني،  هيدروك�سيلي�سني، 

اأخرى.
وال��دج��اج من  ال��ده��ون،  م��ن  وال��ل��ح��وم احل��م��راء اخلالية  البي�ص،  ويعتر 
الب�سرة  البي�ص على  بيا�ص  اأن و�سع  البع�ص  الكولجني. ويعتقد  م�سادر 
مبا�سرة يعّزز اإنتاج الكولجني وتقليل التجاعيد. وتعتر غ�ساريف البقر 

واأجنحة الدجاج من امل�سادر الغنية بالكولجني.
وخا�سة  الطبيعية،  الكولجني  م�سادر  اأف�سل  ه��و  ال��ط��ازج  ال�سمك  لكن 
اأن�سجة قلب ال�سمكة، وجلدها، وهي مناطق غنية ب� )كو اإنزمي10( الذي 
الكولجني داخل اجل�سم، كذلك تعتر  اإنتاج  لإعادة  يعتر عن�سراً حيوياً 

�سوربة ال�سمك من امل�سادر الغنية بالكولجني.
من  املزيد  تناول  الكولجني  لإن��ت��اج  املطلوبة  العنا�سر  جل�سمك  ولتوفر 
الأخ�سر  والفلفل  الطماطم  خا�سة  الطبيعية،  “�سي”  فيتامني  م�سادر 

والأحمر والرتقال واليو�سفي والروكلي واجلرجري واجلوافة.

بايعت  اإم���راأة  ث��اين  وه��ي  الن�ساء  خطيبة  ه��ي  م��ن   •
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف بيعة العقبة الثانية؟ 

- اأ�سماء بنت يزيد بن ال�سكن الأن�ساريه. 
الفر�ساد؟  ا�سم  العرب  اأطلق  �سيء  اأي  • على 

- التوت. 
اأفلطون؟  التالية:  الكلمة  تعني  • ماذا 

- ال�سخ�ص عري�ص الكتفني. 
العربي؟  الأدب  يف  الر�سائل  اأ�سلوب  اأن�ساأ  من  اأول  • من 

- عبد احلميد الكاتب. 
الأثايف؟  ثالثة  بكلمة  العرب  ق�سدت  •  ماذا 

احلجر الأكر من احلجارة التي يو�سع عليها القدر. 

� اأن احلوت الأزرق هو اأكر حيوان على الكرة الأر�سية .
� اأن �سوء ال�سم�ص ي�سل اإىل الأر�ص يف 8 دقائق.

� اأن تون�ص هي اأكر دولة من حيث اإنتاج الزيتون.
� اأن نابليون بونابرت كان يق�سي وقت فراغه يف حل الألغاز.

� اأن اأول من و�سع �سورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين .
� اأن امل�سوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .

� اأن القلب يخفق يف اليوم اأكرث من 103 خفقة.
� اأن عملة  )اليورو( هي العملة املوحدة بني كل دول اأرووبا .

� اأن اأكر لوؤلوؤة يف العامل هي التي عرث عليها �سيادو اللوؤلوؤ اأمام �سواحل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349.5 
قرياط ، وقد عر�ست للبيع ، واإ�سرتاها ثري يوناين مببلغ 3 مليون دولر .

� اأن ال�سينيون هم الذين اإخرتعوا البو�سلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 
�سمال املحيط الأطل�سي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإىل بالد امل�سرق .

الفالح امل�سكني
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�سرب املاء الدافئ 

ن�سحت درا�سات متنوعة، ب�سرورة �سرب املاء الدافئ، باإ�سافة قطرات من 
الليمون عليها قبل الإفطار.

واأو�سحت، اأن هذه العادة لها العديد من الفوائد، حيث ُت�ساهم يف تخفيف 
ان�سداد الأنف وحت�سني التنف�ص عند التهاب اجليوب الأنفية.

الإم�ساك  لتخفيف  ال�سهلة  احللول  اأحد  املياه  اأن  اأي�ساً  الفوائد  بني  ومن 
وت�سهيل الإخراج، خا�سة عند �سربها على معدة خاوية.

وُي�ساعد �سرب املاء الدافئ كذلك، يف ال�سباح، على اإزالة الدهون من على 
الكبد، واإنقا�ص الوزن.

ا لفيلم بعنوان يوم املوت ال�سعيد 2U ، يف هوليوود ، كاليفورنيا. ا ف ب ا خا�سً املمثلة را�سيل ماثيوز حت�سر عر�سً

عرث فالح يف ار�سه على زجاجة قدمية مل ي�ستطع ان يحدد ما بداخلها ولكن لن �سكلها جميل قرر ان ينظفها 
ويحتفظ بها يف بيته، وعندما انتهى من تنظيفها وجاء دور تنظيف الغطاء انخلع الغطاء ودوى �سوت فرقعة 
املت�ساعد  الدخان  لذلك  ينظر  وه��و  ويختبئ  ال�سجرة  خللف  ويندفع  يرجتف  امل�سكني  الفالح  جعلت  عالية 
من الزجاجة، وعندما انق�سع الدخان ظهر مارد �سخم مهيب تقدم لالمام ووقف امام الفالح وقال ا�سكرك 
على �سنيعك �ساأرتاح خارج الزجاجة ثالثة ا�سهر فقط وعليك ان تطلب مني يف كل �سهر امنية واحدة فقط، 
متالك الفالح نف�سه وعرف ما حدث وقال ح�سنا ايها املارد عليك ان متنحني قطعة ار�ص زراعية كبرية �سا�سعة 
.. مر �سهر  العمر كله.. ويف احلال كان عنده مطلبه  بالفواكه واخل�سروات وتكون ملكا يل  خم�سرة مثمرة 
والفالح �سعيد ومعه ا�سرته ينعمون باخلري الذي وهبهم اهلل اياه، ويف ال�سهر الثاين جاء املارد لي�ساأل الفالح 
امنيته الثانية فقال امنحني بيتا جميال وفيه مزرعة للطيور الداجنة، ويف احلال حتقق مطلبه وعا�ص الفالح 
يف بيته �سعيدا يربي طيوره وتعاونه زوجته واولده وي�سهر على ار�سه وكاأنه ي�سهر على عائلته ويف تلك الفرتة 
اخذت زوجة الفالح واولده يفكرون يف املطلب الثالث فمنهم من يقول ذهب او اموال كثرية او مالب�ص جديدة 
او .... احالم كثرية راودتهم حتى جاء موعد ال�سهر الثالث فجاء املارد للفالح و�ساأله عن مطلبه فقال ل اطلب 
اكرث من ان ميتعني اهلل وزوجتي واولدي بال�سحة والعافية لأ�ستطيع ان اخدم الر�ص واخدم البيت مبن فيه 
من طيور وب�سر وان احج لبيت اهلل من اموايل التي �ساأك�سبها من تعبي وان يقدرين اهلل ان اقدم لكل من يريد 
امل�ساعدة بدون ان يح�ص به احد وانا ا�سكرك ايها املارد الطيب جازاك اهلل كل خري، فقال املارد مل ي�سكرين احد 
من قبل والنا�ص جميعها كانت تطلب الثالث طلبات وتريد اكرث ومل ار احدا يطلب ال�سحة والعافية ولكن انه 
طلب مقبول من عند اهلل لو اراد ذلك فاأنت ت�ستحق كل خري وان �ساء الرحمن نراك يف بيت اهلل، وان�سرف املارد 
كما جاء يف فرقعة عالية، وملا ذهب الفالح لبيته �ساأله اولده ماذا طلبت فنظر اليهم وقال ال�سحة والعافية 
الولد  اليه  .. نظر  بيت اهلل  ازور  وان  وباأحفادي  بكم  واف��رح  رج��ال وعرائ�ص  اعي�ص لراك��م  ان  والقدرة على 
وخجلوا من انف�سهم ومن �سيق تفكريهم وقال اكرهم نعم يا ابي متعك اهلل بال�سحة والعافية هي من تاأتي 
مبا مل ياأت به املارد .. نظر لخوته فهلل اجلميع وتكاتفوا على والده ميطروه قبالتهم وهم يقولون كفانا 

ب�ستانا جميال وبيتا ي�سمنا وابا يحبنا .

امل�سروبات الغازية تهدد بالإ�سابة 
بالق�سور الكلوى

اأجريت فى جامعة )جون هوبكنز(  اأف��ادت درا�سة طبية حديثة 
الأم��ري��ك��ي��ة اأن ت��ن��اول ق��در كبري م��ن امل�����س��روب��ات ال��غ��ازي��ة ي�سر 
بالكلى، ويت�سبب فى تعري�سها لالإ�سابة باأمرا�ص خطرية، من 

بينها الق�سور الكلوى املزمن.
اأن  من�سورة  �سحفية  تقارير  تناولتها  التى  الدرا�سة  واأ�سافت 
امل�سروبات الغازية غري الكحولية والتى تنت�سر بنكهات وروائح 
متنوعة فى الأ�سواق، تت�سبب فى الكثري من الأ�سرار ال�سحية 
اأنها تت�سبب فى تطور حالت امل�سابني باأمرا�ص  لالإن�سان، كما 

الكلى.

وتابعت الدرا�سة الفحو�ص الطبية اخلا�سة باأكرث من 3 اآلف 
مواطن اأمريكى على مدار 15 �سنة، لتجد اأن تناول امل�سروبات 
الغازية ت�سبب فى اإ�سابة %6 منهم باأمرا�ص كلى مزمنة، ليجد 
الباحثون اأن تلك الأنواع من امل�سروبات تقف كعامل رئي�سى فى 

اإ�سابتهم بتلك الأمرا�ص.
واأ�سافت الدرا�سة اأن %61 من اأفراد العينة اأ�سيبوا بالق�سور 
الكلوى املزمن، والذى نتج عن فرط تناول امل�سوربات الغازية، 
الوزن  وزي��ادة  بامل�سنة  املتعلقة  الأ�سرار  اإىل  الدرا�سة  لفتت  كما 

والتى ترتبط ب�سكل وثيق بنف�ص ال�سبب


