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اليوم العاملي لغ�سل اليدين

العاملي  ب��ال��ي��وم   2018 م��اي��و  اأي���ار  ال��ع��امل يف اخل��ام�����س م��ن  يحتفل 
الأي��دي يف  نظافة  اأهمية  على  ال�ضوء  ُي�ضلِّط  ال��ذي  اليدين،  لنظافة 

الرعاية ال�ضحية.
و�ضعار حملة هذا العام هو »الأمر باأيديكم - امنعوا الإنتان يف مرافق 
ح هذا ال�ضعار العالقة املهمة بني املمار�ضات  الرعاية ال�ضحية«، ويو�ضِّ
ومنع  اليدين،  غ�ضل  مثل  ومكافحتها،  العدوى  من  للوقاية  اجليدة 
الإنتان. ويرجع تاريخ انطالق احلملة اإىل عام 2008 اأثناء الحتفال 
ال�ضنوي بالأ�ضبوع العاملي للمياه والذي انعقد يف �ضتوكهومل من 17-
اأغ�ضط�س اآب و�ضهد اإقامة ال�ضراكة العاملية بني القطاعني العام   23

واخلا�س لغ�ضل اليدين.
العام حثت منظمة  الأي��ادي هذا  العاملي لنظافة  اليوم  وخالل حملة 
بالرعاية  املرتبط  الإنتان  منع  اإىل  ال�ضحية  املرافق  العاملية  ال�ضحة 
ال�ضحية من خالل نظافة الأيدي واتخاذ الإجراءات الالزمة للوقاية 

من العدوى ومكافحتها.
ودعت منظمة ال�ضحة العاملية البلدان ومرافق الرعاية ال�ضحية اإىل 
املبادئ  اإىل  ا�ضتناداً  ومكافحتها  ال��ع��دوى  من  الوقاية  برامج  تعزيز 
الأ�ضا�ضية  املكونات  من  جمموعة  ت�ضمل  التي  للمنظمة،  التوجيهية 
للتنفيذ الناجح لربامج الوقاية من العدوى ومكافحتها على امل�ضتوى 

الوطني وم�ضتوى املرافق ال�ضحية.
وقالت منظمة ال�ضحة العاملية اإنها �ضتعمل مع ال�ضركاء على حت�ضني 
التكلفة  ومي�ضورة  وم��اأم��ون��ة  ج��ي��دة  ع��الج��ات  على  احل�ضول  ف��ر���س 
العدوى  منع  من  للوقاية  اأدوات  على  احل�ضول  وك��ذا  الإن��ت��ان،  �ضد 

ومكافحتها مبا يف ذلك التمنيع ول �ضيَّما يف البلدان النامية.

ما العمل عند ت�سرب �سائل البطاريات؟ 
ق��ال��ت وك��ال��ة البيئة الحت��ادي��ة اإن الأج��ه��زة الإل��ك��رون��ي��ة غ��ال��ب��اً ما 
الإلكروليتي  لل�ضائل  ت�ضريب  بعد  لال�ضتخدام  �ضاحلة  غري  ت�ضبح 
منها، ومع ذلك يجدر بامل�ضتخدم تنظيف اجلهاز مع توخي احلر�س 

واحلذر.
ومن الأف�ضل عند تنظيف اجلهاز ارتداء قفازات، لأن املواد املت�ضربة 
من البطاريات رمبا تكون حارقة اأو تت�ضبب يف تهيج العينني والب�ضرة، 
ال�ضائل  مل�س  المتناع عن  يجب  املحتملة  ال�ضحية  املخاطر  ولتجنب 
كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  وذلك  العينني،  اأو  للب�ضرة  الإلكروليتي 

البقايا �ضائلة اأو متبلورة.
اأو  رطبة  قطنية  ب��اأع��واد  البطارية  درج  تنظيف  للم�ضتخدم  وميكن 
قطعة من القما�س. وعند ظهور �ضداأ على مالم�ضات البطارية، يجب 

حكها، حتى تختفي طبقة ال�ضداأ، وي�ضتعيد املعدن ملعانه. 
املالب�س  البطاريات  من  املت�ضرب  الإلكروليتي  ال�ضائل  لم�س  واإذا 
للذوبان  قابل  ال�ضائل  لأن  جيداً،  غ�ضلها  امل�ضتخدم  فعلى  الب�ضرة،  اأو 
فعليه  الإلكرونية،  اأجهزته  حماية  يف  امل�ضتخدم  رغب  واإذا  امل��اء.  يف 
اأو تركها لفرة طويلة،  خلع البطاريات من الأجهزة قبل تخزينها، 
اإ�ضافًة اإىل المتناع عن رمي البطاريات غري ال�ضاحلة لال�ضتعمال يف 
القمامة املنزلية، والتخل�س منها يف �ضناديق التجميع املخ�ض�ضة، اأو 

ت�ضليمها ملراكز التجميع اأو املتاجر املتخ�ض�ضة. 

تعديل كبري على خا�سية حذف الر�سائل يف وات�ساب
"وات�ضاب" للرا�ضل  قالت تقارير اإعالمية اإن القائمني على تطبيق 
الفوري يخططون لإجراء تعديل على خا�ضية "حذف الر�ضالة" من 

اأجل "حت�ضني جتربة امل�ضتخدمني"، على حد قول ال�ضركة.
حتديثا  �ضتطلق  ال�ضركة  فاإن  ناو"،  "غادجيت�س  موقع  ذكر  ما  ووفق 
مينع امل�ضتخدم من حذف الر�ضالة، يف حال مل يقم بذلك خالل مدة 

زمنية معينة.
اإذا مل يتلق م�ضتلم الر�ضالة طلب احلذف خالل 13 �ضاعة و8 دقائق 

و16 ثانية فلن يكون بالإمكان حذف الر�ضالة فيما بعد.
وتهدف اخلطوة اإىل حماية امل�ضتخدمني، الذين يقومون باإلغاء ر�ضالة 
مر�ضلة قبل اأ�ضابيع اأو اأ�ضهر اأو �ضنوات. وكان وات�ضاب قد اأطلق خدمة 
�ضحب الر�ضائل املر�ضلة يف اأواخر عام 2017، حيث كانت الفرة التي 
ي�ضمح فيها القيام بذلك ل تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت اإر�ضال 
الر�ضالة. قبل اأن يغري التطبيق مدة حذف الر�ضالة اإىل 4096 ثانية 

)اأي 68 دقيقة: �ضاعة و 8 دقائق و 16 ثانية(.
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الكويت ال�سينمائي يطلق دورته الثانية  
ان��ط��الق��ت��ه الأوىل، ع���اد م��ه��رج��ان الكويت  ال���ع���ام م���ن  ب��ع��د ع���ام ون�����ض��ف 
ال�ضينمائي يف دورة ثانية يعر�س فيها 25 فيلما روائيا بني طويل وق�ضري 

من اإنتاج �ضبان الكويت.
كانت الدورة الأوىل من املهرجان قد اأقيمت يف مار�س اآذار 2017، بينما 
تاأجلت الدورة الثانية اأكرث من مرة حتى انطلقت اأم�س الأول على م�ضرح 
ال�ضعيبي  هيا  منهم  الفنانني  من  ع��دد  بح�ضور  الوطنية  الكويت  مكتبة 

واإلهام الف�ضالة.
وقالت ال�ضيخة انت�ضار ال�ضباح يف كلمة بالفتتاح األقتها نيابة عن الأمني 
جميعا،  اليوم  "نلتقي  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  للمجل�س  العام 
داعمني وموهوبني وكتابا وخمرجني وفنانني وفنيني، ن�ضتذكر معا جهود 
الإيجابية  تفاعالتهم  خ��الل  م��ن  الأول  املهرجان  اإجن���اح  يف  �ضاهموا  م��ن 

الرائعة ونتفاعل معا بخرباتنا يف خمتلف �ضناعات الفن ال�ضابع".
"�ضنعمل من خالل من�ضة هذا املهرجان على بناء �ضينما هادفة  واأ�ضافت 
وتعيد  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ت��واك��ب  حم��رف��ة  ع��م��ل  اأط��ق��م  ع��ل��ى  ت�ضتند 
الهواتف  ل�ضا�ضات  امل��ل��ح��وظ  الجن����راف  بعد  ال��ك��ب��رية  لل�ضا�ضة  اجل��م��ه��ور 

الذكية".
وقالت اإدارة املهرجان اإن امل�ضاركة تقت�ضر على الأفالم املحلية "بهدف دعم 

وت�ضجيع املواهب الكويتية ال�ضابة يف �ضناعة ال�ضينما".
الروائية  لالأفالم  اإحداهما  م�ضابقتني  �ضمن  امل�ضاركة  الأف��الم  وتتناف�س 
وت�ضم  الطويلة  الروائية  لالأفالم  والأخ��رى  فيلما   20 وت�ضم  الق�ضرية 
خم�ضة اأفالم. وبجانب العرو�س ال�ضينمائية ي�ضمل الربنامج ثالث ور�س 

�ضينمائية وخم�س حما�ضرات يقدمها �ضينمائيون من الكويت وخارجها.
وكرم املهرجان يف الفتتاح ا�ضم الإعالمي عبد اهلل املحيالن الذي تويف يف 
74 عاما، كما كرم امل�ضور توفيق الأمري  اأيار املا�ضي عن عمر ناهز  مايو 

واملخرج حافظ عبد الرزاق.

يطلب �سيارة الإ�سعاف 314 مرة
�ضيارة  طلبه  اأن  اإىل  م��ت��ق��اع��د  ي��اأب��ه  مل 
اإ���ض��ع��اف ح���وايل 314 م���رة رمب���ا ي�ضع 
حياة الكثري من النا�س يف خطر. املتقاعد 
الذي ل يعاين من م�ضاكل �ضحية باملرة 
ت�ضبب يف خ�ضائر مالية كبرية لل�ضلطات 
ع��ق��اب له  ال�����ض��ج��ن  ب���ه يف  ب��ل��ده وزج  يف 
"ديلي  �ضحيفة  موقع  ذك��ر  فعلته.  على 
طلب  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ت��ق��اع��داً  اأن   ، ميل"، 
���ض��ي��ارة اإ����ض���ع���اف ح����وايل 314 م����رة يف 
املوقع  واأ���ض��اف  ���ض��ن��وات،  خم�س  غ�ضون 
كلف  املتقاعد،  به  قام  ما  اأن  الربيطاين 
الوطنية  ال�����ض��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  ه��ي��ئ��ة 
ا�ضرليني.  ج��ن��ي��ه   50.000 ت��ق��ري��ب��ا 
املتقاعد،  اأن  ميل"  "ديلي  م��وق��ع  واأف���اد 
الذي ُيدعى جون هاريف )73 عاماً( مت 
مل  لكنه  مرة،  نقله اإىل امل�ضت�ضفى 149 
العالج.  تلقي  اإىل  ح��اج��ة  يف  اأب����داً  ي��ك��ن 
واأ�ضاف اأن املتقاعد مل يتوقف عند هذا 
اقناع �ضخ�س ل  اأي�ضاً  ا�ضتطاع  احلد بل 

يعرفه بطلب �ضيارة اإ�ضعاف من اأجله.
وق��ف يف  ه��اريف  اأن،  امل�ضدر  نف�س  وت��اب��ع 
اأح���د امل����رات خ���ارج م��ن��زل��ه واق����رب من 
�ضخ�ضني طلبا له �ضيارة اإ�ضعاف ، بعدما 
اأنه  وا�ضتبها  وج��ه��ه  ع��ل��ى  دم���اء  ���ض��اه��دا 

ُم�ضاب مبر�س خطري.

اأف�سل احللول
�ص 23 لتح�سني عملية اله�سم

ملاذا ت�سُعب خ�سارة 
الوزن بعد اخلم�سني؟

اخلم�ضني،  �ضن  جت��اوزت  قد  كنت  اإذا 
اكت�ضاب  فرمبا لحظت مدى �ضهولة 
ال����وزن اأك����رث م��ن ف��ق��دان��ه، ح��ت��ى مع 
اللتزام باحلميات الغذائية وممار�ضة 

التمارين الريا�ضية ال�ضاّقة.
�ضعوبة  ت���زداد  بالعمر،  ال��ت��ق��دم  وم��ع 
خ�����ض��ارة ال����وزن، حتى م��ع ات��ب��اع اأكرث 
اأن�����واع احل��م��ي��ة ���ض��ع��وب��ة، وذل����ك على 
املعجنات  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  م���ن  ال���رغ���م 
والأط���ع���م���ة امل�����ض��ب��ب��ة ل����زي����ادة ال����وزن 

وحميط اخل�ضر.
ت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن عملية الأي�س 
تبداأ بالتباطوؤ بعد �ضن الثالثني، مما 
اأك��رث من  اأن اجل�ضم لن ُيحرق  يعني 
تكمل  اأن  بعد  ح��راري��ة  �ضعرة   200

العقد اخلام�س من العمر.

اأي�������ض���اً، يبداأ  ال���ث���الث���ني  ���ض��ن  وب���ع���د 
كيلوغرام  م��ن  اأك��رث  بفقدان  اجل�ضم 
حترق  ال��ت��ي  الع�ضلية  الأن�����ض��ج��ة  م��ن 
ال�ضعرات احلرارية يف كل عام، وبعمر 
اخلم�ضني يبداأ هذه الرقم بالت�ضاعف، 

.healthplus50 بح�ضب موقع
وب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ن��ا���س، من 
ملمار�ضة  ح��اف��ز  على  ال��ع��ث��ور  ال�ضعب 
وجبات  بتناول  الل��ت��زام  اأو  الريا�ضة 
ط��ع��ام ���ض��ح��ي��ة، وي�����ض��ب��ح الأم����ر اأكرث 
اأن  كما  بال�ضن،  ال��ت��ق��دم  م��ع  �ضعوبة 
اخلم�ضني  ب��ع��د  ي�ضتجيب  ل  اجل�����ض��م 
ملمار�ضة الريا�ضة بال�ضرعة التي اعتاد 
جتعل  الأ���ض��ب��اب  ه��ذه  وجميع  عليها، 
و�ضاقة  �ضعبة  مهمة  ال����وزن  خ�����ض��ارة 

للغاية.

- الوعي بالطعام
ال�ضنوات  خالل  النتباه  جذبت  التي  ال�ضراتيجيات،  من 
من  نتناوله  ما  على  اأق��ل  بدرجة  الركيز  املا�ضية،  القليلة 
طعام، وبدرجة اأكرب على كيف وملاذا ناأكل؟ كيف ذلك؟ من 
خالل ممار�ضة التعامل بوعي مع الأمور، حيث يعلمك ذلك 
ال��رك��ي��ز ع��ل��ى احل��ا���ض��ر م��ع الع����راف ب��ه��دوء مب�ضاعرك 
ذلك.  ك��ل  وت��ق��ّب��ل  ج�ضمك  داخ���ل  ت�ضت�ضعره  وم��ا  واأف���ك���ارك 
رمبا يبدو ذلك اأمراً ح�ضياً وعاطفياً، لكّن مراجعًة لع�ضرات 
 Current Obesity« جملة  يف  املن�ضورة  ال��درا���ض��ات 
يف 2018، خل�ضت  ال�ضمنة  بدرا�ضات  املعنية   »Reports
اإىل وجود دعم قوي لدمج ممار�ضات تناول الطعام بوعي يف 

برامج التحكم يف الوزن.

- اأهمية الوعي
الأ�ضا�ضية  امل��ن��اف��ع  م���ن  م��ه��م��اً؟  ال���وع���ي  ي��ج��ع��ل  ال�����ذي  م���ا 
الوزن  ب��ف��ق��دان  يتعلق  م��ا  يف  ال��وع��ي  على  القائمة  للطرق 
العاطفي  »الأك��ل  م�ضكلة  اإدراك  يف  الأ�ضخا�س  م�ضاعدة  هي 
حد قول الدكتور رونالد  على   »emotional eating
�ضيغل، خبري الوعي والأ�ضتاذ امل�ضاعد يف علم النف�س بكلية 
الطب بجامعة هارفارد. ويو�ضح قائاًل: »قليل مّنا من ياأكل 
حدة  من  للتخفيف  ناأكل  فنحن  فقط،  جائعاً  يكون  عندما 
التوتر، اأو احلزن، اأو الغ�ضب، والنفعال«. وتلك، هي طريقة 
تناول الطعام من دون وعي، حيث ت�ضّغل حينها نظام »الطيار 
الآيل« )اأي الت�ضرف من دون تفكري(، ول تنتبه اإىل �ضعورك 
املمار�ضات  ت�ضاعد  البدين.  اأو  العاطفي  امل�ضتوى  على  حقاً 
القائمة على الوعي يف مالحظة تلك الأمناط ال�ضائعة التي 
الإدم����ان، على حد  م��ن ح��الت  العديد  م��ا يحدث يف  ت�ضبه 
الإن�ضاين  ال�ضلوك  اأ�ضكال  اأك��رث  تقوم  �ضيغل.  الدكتور  قول 
على اأمناط مربجمة من ال�ضعي نحو اللذة وجتنب الأمل. 
الإدمان  من  اأ�ضكاًل  باعتبارها  ال�ضلوكيات  تلك  اإىل  ن�ضري 
التي يكون لها عواقب جيدة على املدى الق�ضري، مثل اللذة 
الناجتة عن تناول قطعة �ضوكولتة، لكن يكون لها عواقب 

�ضيئة على املدى الطويل، وهي زيادة الوزن.

- اال�شتهاء والتَّوق ال�شديد
ينتهجون  ال��ذي��ن  الأ�ضخا�س  يكون  اإذ  ت�ضتهيه،  م��ا  لح��ظ 
األن  عليه  اأط��ل��ق  مل��ا  ُع��ر���ض��ة  الإدم�����ان،  على  م��ع��ت��اداً  �ضلوكاً 
م����ارلت، اخل��ب��ري يف الإدم�����ان، ع��ب��ارة »ت��اأث��ري ان��ت��ه��اك قرار 
على   .»abstinence violation effect المتناع 

�ضبيل املثال، رمبا تخطط لتناول طعام �ضحي، لكنك ترى 
�ضعوراً  ت�ضعر  لكنك  قطعة،  وتاأكل  »فتنهار  �ضوكولتة  كعكة 
فظيعاً ب�ضبب فقدانك لل�ضيطرة على ذاتك اإىل حد �ضعورك 
بحاجة مّلحة اإىل تهدئة ذاتك فينتهي بك احلال اإىل تناول 

باقي الكعكة« كما يو�ضح الدكتور �ضيغل.
عندما ت�ضبح واعياً بتلك الأمناط، تكون اخلطوة التالية هي 
العثور على طريقة للتعامل مع حلظات ال�ضتهاء والرغبة. 
من ال�ضعب جتنب الأطعمة التي تثري رغبتك لأن احللوى 
ب��ه تقريباً.  م��ك��ان مت��ر  ك��ل  ال��ل��ذي��ذة منت�ضرة وم��ت��وف��رة يف 
مالحظة  يف  واٍع  �ضلوك  تبني  ي�ضاعدك  اأن  ميكن  ذل��ك  مع 
بعدم  ال�ضعور  التعامل مع  ق��ادر على  اأن��ك  واإدراك  ال�ضتهاء 

الرتياح والذي قد يتفاقم بفعل م�ضاعر ال�ضيق.
الوعي  وممار�ضة  امل�ضاعر  تلك  نحو  انتباهك  توجيه  عند 
يقول  وت��ذه��ب.  ت��اأت��ي  امل�����ض��اع��ر  اأن  اإدراك  ميكنك  ب���ال���ذات، 
وال�ضتهاء  امللّحة  باحلاجة  ال�ضعور  »ياأتي  �ضيغل:  الدكتور 

على �ضكل موجات، وميكننا التخل�س منه«.

ل الذات - تقبُّ
غري  ال�ضتجابات  عن  املثرية  املحفزات  وف�ضل  ال��ذات  ل  تقبُّ
��ل ال����ذات ه��و ج��ان��ب اآخ���ر م��ن جوانب  امل��رغ��وب ف��ي��ه��ا: ت��ق��بُّ
ا�ضتهاء،  اأو  ل��رغ��ب��ة  ا�ضت�ضلمت  اإذا  ال��وع��ي.  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
يقول  طريقك.  يف  قدماً  وام�ِس  ذل��ك  على  نف�ضك  ف�ضامح 
اأحد منا كاماًل، ول يجب عليك  »ل  اأي�ضاً:  �ضيغل  الدكتور 
تعذيب ذات��ك«. وق��د رك��زت 4 من بني 12 درا�ضة يف مقال 
ل الذات  املراجعة الأخري على تدريب �ضلوكي قائم على تقبُّ
يعتمد على ا�ضراتيجيات الوعي لتحديد امل�ضاعر والتعرف 

عليها بدًل من جتنبها.
مت ت�ضجيع امل�ضاركني يف درا�ضة �ضغرية اأُجريت على مر�ضى 
وممار�ضة  �ضحي  ط��ع��ام  ت��ن��اول  اأن  اإدراك  ع��ل��ى  ال��ق��ل��ب،  يف 
الريا�ضة من الأمور التي متثل حتدياً، واأن التظاهر بغري 
ذلك يزيد من �ضعوبة الأمر. عو�ضاً عن ذلك، مت تعويدهم 
على تدريب ي�ضمى »ف�ضل املحفز املثري عن ال�ضتجابة غري 
اأنف�ضهم عن  باإبعاد  يقومون خالله  وال��ذي  فيها«،  املرغوب 
�ضاعدهم  وق��د  امل��ف��ي��دة.  غ��ري  واملعتقدات  وامل�ضاعر  الأف��ك��ار 
اإح��داث تغريات  الناجمة عن حماولة  املعاناة  ذلك يف تقبل 
الربنامج  امل�ضاركون  قّيم  القلب.  ل�ضحة  مفيدة  �ضلوكية 
اإيجابية يف  اإج��راء تغيريات  بدرجات مرتفعة، ومتكنوا من 

نظامهم الغذائي وعاداتهم املتعلقة مبمار�ضة الريا�ضة.
م���ن ب���ني ال���ض��رات��ي��ج��ي��ات ال���واع���دة الأخ������رى، ال��ت��ي متت 

التاأمل  م���ن  امل���ت���ع���ددة  الأن�������واع  امل���راج���ع���ة،  م��الح��ظ��ت��ه��ا يف 
الأكل،  على  يركز  ال��ذي  التدريب  مثل  الوعي،  على  القائم 
جوعهم،  مب�ضتوى  الإق����رار  الأ�ضخا�س  فيها  يتعلم  وال��ت��ي 
يتناولون  التي  والبيئة  ودوافعهم،  واأفكارهم،  وم�ضاعرهم، 
هي  الطريقة  تلك  كانت  اأحكام.  ودون  بتقبل  الطعام،  فيها 
الأكرث فعالية عندما مت ربطها بالتعاطف مع الذات، الذي 
ت�ضمن تكرار عبارات النية ال�ضادقة الطيبة، والت�ضامح مع 

النف�س ومع الآخرين.

- التدريب على الوعي
اإذا كنت حتاول فقدان الوزن وتعاين من تناول الطعام دون 
وعي، ميكنك البدء باتباع بع�س الن�ضائح )انظر: اإطار - تدرب 
على تناول الطعام بوعي(. لدى مركز تناول الطعام بوعي 
www.thecenterformindfuleating.

تاأمالت تناول الطعام بوعي،  org معلومات عميقة ت�ضمل 
الإنرنت،  طريق  عن  جماعية  ومكاملات  اإخبارية،  ور�ضائل 
على  ال��ع��ث��ور  م��ن  تتمكن  رمب��ا  هاتفية.  جماعية  وم��ك��امل��ات 
اإر����ض���اد ن��ف�����ض��ي ���ض��خ�����ض��ي، ح��ي��ث ت��ق��دم جم��م��وع��ة متنوعة 
مراكز  م��ن  وال��ربام��ج  التغذية،  اخت�ضا�ضيي  م��ن  متزايدة 
تعليماً  الطبية،  واملراكز  وامل�ضت�ضفيات،  ال��روح��اين،  التاأمل 

وتدريباً على هذه الطريقة.

- تدرَّب على تناول الطعام بوعي
اأخ��رى، مثل  باأمور  واأن��ت من�ضغل  * يحرمك تناول الطعام 
الإلكروين،  الربيد  ر�ضائل  ت�ضفح  اأو  التلفزيون،  م�ضاهدة 
ب�ضكل  بالطعام  ال�ضتمتاع  فر�ضة  من  ال�ضحيفة،  ق��راءة  اأو 
مل  اإذا  حتى  الأك��ل  وتوا�ضل  بالر�ضا،  ت�ضعر  ل  رمب��ا  كامل. 
تكن جائعا حقاً. اإليكم بع�س الن�ضائح لتناول الطعام ب�ضكل 

اأكرث وعياً:
*اجل�س يف مكان لطيف هادئ ل يوجد فيه ما ي�ضتت النتباه 

با�ضتثناء َمن ي�ضاركونك تناول الوجبة.
* تاأمل املجهود الذي مت بذله لت�ضل اإليك تلك الوجبة، بدءاً 
من اأ�ضعة ال�ضم�س حتى املزارع والبقال و�ضوًل اإىل الطاهي.

ت�ضتخدمها  ل  التي  الأخ���رى  بيدك  الطعام  تناول  *ح��اول 
بيدك  ال�ضوكة  فاأم�ضك  اليد،  اأمي��ن  كنت  اإذا  اأْي  ال��ع��ادة،  يف 

الي�ضرى عند رفع الطعام اإىل فمك.
*حدد 20 دقيقة وتدرب على ق�ضاء هذا الوقت على الأقل 

يف تناول الطعام.
*�ضع اأدوات املائدة جانباً بني كل لقمة واأخرى.

افتح قلبك... وتناول طعامك بوعي

بالذات  الوعي  تزيد  التي  اال�شرتاتيجيات  ت�شاعد  رمبا 

بني  من  عليه.  احلفاظ  اأو  ال��وزن  فقدان  يف  والتعاطف، 

القلب،  اأمرا�ض  من  الوقاية  ت�شتهدف  التي  التو�شيات 

ياأتي احلفاظ على وزن �شحي منا�شب على راأ�ض القائمة، 

�شغط  ارتفاع  يف  يت�شبب  اأن  الزائد  للوزن  ميكن  حيث 

ما  وهو  الدم،  يف  والكولي�شرتول  ال�شكر  وم�شتوى  الدم، 

القلب. مع ذلك يف ظل  اأن ي�شّر ب�شحة  �شاأنه  من 

اأمريكيني من  معاناة واحد من بني كل ثالثة 

اأو البدانة، يظل فقدان  زيادة الوزن 

و�شعبًا  م��راوغ��ًا  هدفًا  ال��وزن 

بالن�شبة اإىل الكثريين.

�سوين تتيح 
تغيري ال�سم يف 

بالي �ستي�سن 
اأع��ل��ن��ت ���ض��رك��ة ���ض��وين اأن����ه ميكن 
�ضتي�ضن  ب��الي  �ضبكة  مل�ضتخدمي 
 PlayStation Network
بدءاً  امل��ع��رو���ض��ة  اأ���ض��م��ائ��ه��م  تغيري 
ال�ضركة  واأو���ض��ح��ت   ،2019 م��ن 
�ضتتوفر  امل��ي��زة  ه��ذه  اأن  اليابانية 
الن�ضخة  مل�ضتخدمي  ال��ب��داي��ة  يف 

التجريبية من الربنامج.
من  امل�ضتخدم  �ضيتمكن  ذلك  ومع 
ت��غ��ي��ري ا���ض��م��ه مل���رة واح�����دة جماناً 
ولكن  الوظيفة،  ه��ذه  اإط��الق  بعد 
�ضيتعني بعد كل تغيري لال�ضم دفع 
اأن  كما  اأمريكية،  دولرات   9.99
بالي  خدمة  يف  ال���ض��راك  تكلفة 
دولر   4.99 تبلغ  بل�س  �ضتي�ضن 

اأمريكي. 
واأكدت ال�ضركة اليابانية اأن تغيري 
اأ�ضا�ضي مع  ب�ضكل  �ضيتوافق  ال�ضم 
بعد  التي طرحت  الأل��ع��اب،  جميع 

.2018 )ني�ضان(  اأبريل   1
الألعاب  بع�س  وتظهر م�ضاكل مع 
القدمية، ويف هذه احلالة �ضيتمكن 
مرة  ا�ضمه  تغيريه  م��ن  امل�ضتخدم 
للم�ضتخدم  وميكن  جماناً،  واحدة 
حتديد اإذا كان تغيري ال�ضم مفيداً 
عن طريق قائمة الألعاب القدمية 
ت��رغ��ب �ضركة  امل��ت��واف��ق��ة، وال�����ذي 
�ضوين يف ن�ضرها على موقع الويب 
مع   PlayStation.com

اإطالق الوظيفة اجلديدة. 

وفاة بول األني 
اأحد موؤ�س�سي 
مايكرو�سوفت 

قالت اأ�ضرة بول األني اأحد موؤ�ض�ضي 
�ضركة مايكرو�ضوفت اإنه تويف  عن 
65 عاما بعد معاناة من اأحد اأنواع 

�ضرطان الغدد الليمفاوية.
وك��ان األ��ني قال يف وقت �ضابق هذا 
ال�����ض��ه��ر اإن����ه ب����داأ ال��ع��الج م��ن هذا 
به  اأ���ض��ي��ب  اأن  �ضبق  ال���ذي  امل��ر���س 

و�ضفي منه قبل ت�ضع �ضنوات.
ولد األني يف �ضياتل والتحق بجامعة 
ولي���ة وا���ض��ن��ط��ن مل���دة ع��ام��ني قبل 
يف  للم�ضاركة  ال��درا���ض��ة  ي��رك  اأن 
تاأ�ضي�س مايكرو�ضوفت عام 1975 
اأيام  منذ  �ضديقه  جيت�س  بيل  مع 

املدر�ضة الثانوية.
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�ش�ؤون حملية

بح�شور �شعيد بن طحنون و�شامل بن ركا�ض

زايد وحرب اأكتوبر يف احتفالية نظمتها اجلالية امل�سرية بالعني وا�ست�سافها نادي �سباط ال�سرطة
الدكتورة مرمي لوتاه ت�شتعر�ض العالقات االإماراتية امل�شرية الداعم مل�شر لتتوا�شل منذ زايد وحتى خليفة

بهدف توظيف وتطبيق اأف�شل التقنيات املبتكرة

بلدية مدينة العني ت�ستعر�س اأول تطبيق للنباتات املحلية بتقنية الواقع املعزز يف جيتك�س 2018

البلوك ت�سني .. حما�سرة خمت�سة تعقدها جامعة الإمارات

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

�ضهد معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون األ نهيان وبح�ضور 
ال�ضيخ �ضامل بن ركا�س العامري ع�ضو املجل�س الوطني 
امل�ضري  ال��ن��ادي  نظمها  ال��ت��ي  الحتفالية  "�ضابقا" 
بالعني مبنا�ضبة مرور خم�ضة واأربعون عاما على حرب 
حا�ضرت  التي  اأكتوبر"  وح��رب  "زايد  بعنوان  اأكتوبر 
امل�ضارك  ال�ضتاذ  لوتاه  �ضلطان  م��رمي  الدكتورة  فيها 

بق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة المارات . 
ويف بداية الحتفالية التي اأقيمت بنادي �ضباط �ضرطة 
العني – اأكد معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون األ نهيان 
اأعظم ملحمة  كانت  اأكتوبر  اأن حرب  على  له  كلمة  يف 
ع�ضكرية يف التاريخ احلديث وما زالت و�ضتظل مو�ضع 
فخر كل عربي من املحيط اىل اخلليج ، وقال اأن اجلي�س 
امل�ضري يف تلك احلرب ك�ضف عن معدنه النفي�س الذي 
�ضقلته جتارب �ضبعة األف �ضنة خا�س خاللها  اأ�ضرف 
املعارك دفاعا عن احلق والعدل وال�ضالم – م�ضريا اإىل 
اأن��ه مل ي��ح��ارب ق��ط م��ن اأج��ل احل��رب وال��ع��دوان وامنا 

دفاعا عن اأر�ضه وقيمه و�ضعبه . 
وقال ال�ضيخ �ضعيد اأن موقف المارات امل�ضرف من هذه 
احلرب وانت�ضاراتها كان من اإميان املغفور له باإذن اهلل 
ب��اأن م�ضر هي قلب  األ نهيان  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ 
الأمة العربية الناب�س بالعزة وال�ضموخ والكرامة التي 
لن نتنازل عن �ضونها ، وتناول ال�ضيخ �ضعيد العالقات 
الماراتية امل�ضرية وقال انها عالقات تاريخية وقوية 
العامل  ملنفعة  وا���ض��ت��م��راري��ت��ه��ا  م��ت��ان��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ح��اف��ظ 
األ نهيان  اأجمع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
الرئي�س  " واأخيه فخامة  اهلل  " حفظه  الدولة  رئي�س 
العربية  م�ضر  جمهورية  رئي�س  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد 
األ  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واخوانهم 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
األ نهيان  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  دبي و�ضاحب 
ويل العهد نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة الذين 
باأحرف  و�ضعبها  م�ضر  جتاه  موقفهم  جميعا  �ضطروا 

من  نور لتبقى م�ضر بيت العرب الكبري. 
ل��وت��اه يف  ال��دك��ت��ورة م���رمي  ا�ضتعر�ضت  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا 
الح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ح�����ض��ام ال�����ض��رق��اوي و�ضط 
ح�����ض��ور لف���ت م���ن اأب���ن���اء الم������ارات وم�����ض��ر والعامل 
العربي يتقدمهم اأع�ضاء جمل�س اإدارة النادي امل�ضري 
– دور  ال��ع��ني  امل�����ض��ري��ة مب��دي��ن��ة  الكني�ضة  م��ن  ووف���د 
زاي��د ودول��ة الم��ارات يف حرب اأكتوبر وقالت اأن��ه على 
الرغم  من دولة وقت حرب اأكتوبر مل تتجاوز عامها 
قائد  خ��الل  من  وبقوة  حا�ضرة  كانت  اأنها  اإل  الثاين 
يعرف معنى العروبة هو زايد – حيث بادر يف البداية 
للوقوف  ال�����ض��ادات  اأن���ور  امل�ضري  بالرئي�س  بالت�ضال 
اأن تقدمه  امل�ضرية وما ميكن  على احتياجات اجلبهة 
دولة الم��ارات من دعم  لدول املواجهة ليبادر ب�ضراء 
ال�ضالح والذخرية التي حتتاجها دول املواجهة ، حيث 
ق��ام الحت��اد ال�ضوفيتي وم��ن خ��الل زاي��د بعمل ج�ضر 
جوي لإمداد م�ضر بكل ما حتتاجه من �ضالح وذخرية 
قام ب�ضرائها زايد ، وقالت الدكتورة مرمي :اأن م�ضاندة 
الذخرية  عند  تتوقف  مل  امل��واج��ه��ة  ودول  مل�ضر  زاي���د 
وال�ضالح بل وظف النفط ك�ضالح �ضيا�ضي �ضاغط على 

الدول امل�ضاندة لإ�ضرائيل.
اأجمع  ال��ع��امل  �ضمعها  التي  ال�ضهرية  مقولته  ل��ت��دوي 
وهي "اأن النفط العربي لي�س اأغلى من الدم العربي " 
كما قام ال�ضيخ زايد بعقد عدة موؤمترات �ضحفية للرد 
اأن  ليوؤكد  لها  امل�ضاندة  وال��دول  اإ�ضرائيل  مزاعم  على 
كرامة  املواجهة هي حرب  دول  التي تخو�ضها  احلرب 
العرب كما قام زايد بالدعوة اإىل حمالت للتربع بالدم 
عندما علم اأن هناك حاجة اإىل ذلك يف اجلبهة امل�ضرية 
اأبو ظبي حينها  راأ���س املتربعني ويل عهد  ليكون على 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد األ نهيان "حفظه 
اهلل" ومل تتوقف م��ب��ادرات زاي��د عن دع��م م�ضر حتى 
– حيث  املعركة  بعد توقف احل��رب وانت�ضار م�ضر يف 
اأوائل  ليكون من  املا�ضي  القرن  زاي��د يف ثمانيات  ب��ادر 
احلكام العرب الذين دعوا لعودة م�ضر لعودة العالقات 
العربية امل�ضرية بعد املقاطعة التي تعر�ضت لها عقب 
موؤمتر بغداد ردا على كامب ديفيد ليوؤكد اأن املقاطعة 
اأ�ضرت باملوقف العربي لتتوايل بعد الدول العربية  يف 

اإعادة العالقات مع م�ضر . 
مواجهة  يف  م�ضر  دور  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  ت��ن��اول��ت  كما 

دول اخلليج  اأم��ن  للكويت حفاظا على  العراقي  الغزو 
وا�ضتقرارها ، وقالت الدكتورة مرمي اأن واقع العالقات 
الثنائية بني م�ضر والمارات اليوم هي �ضاهد على ما 
اأر�ضاه زايد من بعد عربي لل�ضيا�ضة اخلارجية الماراتية 
اإ�ضافة اإىل قناعة حكام المارات منذ زايد وحتى الأن 
من مكانة م�ضر ودورها الرائد يف العامل العربي وهذا 
اأب��ن��اء زاي���د مب��ح��وري��ة دور م�ضر يف  وا���ض��ح يف ق��ن��اع��ة 
وباأن  املنطقة  وال�ضتقرار على م�ضتوى  الأم��ن  حتقيق 
التعاون اخلليجي امل�ضري يعد �ضرطا  اأ�ضا�ضيا لتحقيق 
التنمية والأمن يف العامل العربي هذا وقد قام ال�ضيخ 
�ضعيد بن طحنون األ نهيان يف نهاية الندوة التي عقدت 
مبنا�ضبة مرور خم�ضة واربعون عاما على حرب اأكتوبر 
يرافقه من اأع�ضاء جمل�س اإدارة النادي امل�ضري حممد 
ج��اه��ني وح�����ض��ام ال�����ض��رق��اوي واأمي����ن ال��ن��ج��ار بتكرمي 
بن  ���ض��امل  ال�ضيخ  يتقدمهم  ال��ن��دوة  ومنظمي  داع��م��ي 
ركا�س العامري ع�ضو املجل�س الوطني �ضابقا وحممد 
المارات  علوم  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  الع�ضفوري 
الأن�ضطة  من�ضق  ف��وزي  وحممد  الإعالمية  للخدمات 

بالنادي امل�ضري. 

•• العني - الفجر

اأطلقت بلدية مدينة العني حتت مظلة م�ضاريع دائرة 
من  الأول  التطبيق  والبلديات  العمراين  التخطيط 
ب�ضتة  م�ضاركتها  وذلك �ضمن   ، املحلية  للنباتات  نوعه 
م�ضاريع وحلول حديثة ومبتكرة  يف معر�س جيتك�س  
امل�ضاركة على  امل�ضاريع  ، حيث تعتمد    2018 التقني 
اأف�ضل التقنيات التي تلبي طموحات املتعاملني وتواكب 

اآخر التطورات .
دليل  ا���ض��دار  ب��ع��د  املحلية  ال��ن��ب��ات��ات  تطبيق  ي��اأت��ي  و   
وا�ضتخدامها يف م�ضاريع  املحلية  بالنباتات  متخ�ض�س 
الزراعات التجميلية قبل بلدية مدينة العني ، و الذي 
يف  وطنيا  ومرجعا  مهماً  ا�ضر�ضاداياً  م�ضدرا  ي�ضكل 
جمال ا�ضتخدام نباتات البيئة الإماراتية ال�ضحراوية 
مناطق  جميع  لي�ضمل  التجميلية  ال��زراع��ة  جم��ال  يف 

اإمارة اأبوظبي.
التقني  امل�ضروع  مدير  علي  اآل  مرمي  املهند�ضة  وقالت 
،  اأن هذا  التطبيق ي�ضعى اإىل ن�ضر الوعي الثقايف بني 
اأبناء املجتمع و حتفيز ال�ضكان نحو التعرف على هذه 
يف  املحلية  النباتات  زراع���ة  و  وموا�ضفاتها   النباتات 
املنازل ، حيث يقوم التطبيق بر�ضيخ القيم و الثقافة 
من  وذل��ك   ، البيئة  على  احلفاظ  و  املحلية  بالنباتات 
الذكية  الأجهزة  و  احلديثة  التقنيات  ا�ضتخدام  خالل 

يف ن�ضر الوعي باأهمية هذه النباتات.
التي  املبتكرة  التقنيات  اأف�ضل  توظيف  منطلق  وم��ن   
هذا  يعمل   ، وال�ضتباقية  وال�����ض��رع��ة  ب��ال��ك��ف��اءة  تت�ضم 
التطبيق على تقنية الواقع املعزز والقائم على  اإ�ضقاط 
امل�ضتخدم  بيئة  يف  واملعلومات  الفرا�ضية  الأج�����ض��ام 

، ح��ي��ث ميكن  اإ���ض��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  ل��ت��وف��رب  احلقيقية 
املعلومات عن كل نبته  اإظهار كافة  التطبيق  مل�ضتخدم 
املياه  كمية  وع��ل��ى    ، عليها  ب��ال��ت��ع��رف  ي��رغ��ب  حملية 
التي ت�ضتهلكها فقط من خالل توجيه اجلهاز الذكي 
للتعرف عليها  من خالل اأوراقها، كما ي�ضم التطبيق 
جانب تعليمي متمثل يف عر�س معلومات النبتة بتقنية 

الواقع املعزز و ا�ضتعرا�س الأماكن املف�ضلة لزراعتها.
يعتمد عدة  ال��ن��ظ��ام  اأن   ، م���رمي  امل��ه��ن��د���ض��ة  واأ���ض��اف��ت 
على  الذكي  الهاتف  توجيه  مبجرد  و  حديثة  تقنيات 
امل�ضتخدم من معرفة  �ضيتمكن  والتعرف عليها  النبتة 
ا�ضتخدام عدة  النبتة من خالل  معلومات عديدة عن 
تقنيات مثل تقنية الواقع املعزز و الذكاء ال�ضطناعي و 

تعلم الآلة و تقنية التعرف و الك�ضف عن ال�ضور ، الذي 
على  للح�ضول  امل�ضتخدم  جت��رب��ة  اث���راء  يف  �ضي�ضاهم 

املعلومات بطابع حديث ومتطور.
يف  الذكية  الأنظمة  عرب  امل�ضروع  اط��الق  �ضيتم  حيث   
 2019 IOS  ، يف الربع الأول من العام  اندرويد و 
اأ�ضبوع  يف  امل�ضروع  م��ن  الأول��ي��ة  الن�ضخة  عر�س  بعد   ،

جيتك�س للتقنية يف دورته احلالية. 
واأو�ضحت املهند�ضة ناهد الظاهري رئي�س فريق دليل 
اأن   ، التجميلية  الزراعات  املحلية يف م�ضاريع  النباتات 
بالتجارب  الدليل  ه��ذا  اإع���داد  يف  ال�ضتعانة  مت��ت  اأن��ه 
على  تعتمد  ال��ت��ي  التجميلية  ال���زراع���ات  يف  الناجحة 
النباتات املحلية ومنها جتربة م�ضت�ضفى توام على �ضبيل 

املثال وكذلك اخلرباء الكادمييني يف هذا املجال، كما 
مت التعاون مع خرباء حمليني لأدراج امل�ضميات املحلية 
، ومت تطبيق  النباتات  العلمي لهذه  بالإ�ضافة لال�ضم 
ه���ذه ال���زراع���ات يف اأك���رث م��ن م�����ض��روع مب��دي��ن��ة العني 
%30 م��ن م��ي��اه الري  ي��ق��ارب  ت��وف��ري م��ا  لت�ضاهم يف 

اإ�ضافة اإىل %50 يف جمال  الت�ضغيل.
ت�����ض��م��ي��م و�ضياغة  ق���د مت  اأن����ه  ال���ظ���اه���ري  واأ����ض���اف���ت 
�ضرائح  جميع  اه��ت��م��ام��ات  م���ع   يتنا�ضب  مب��ا  ال��دل��ي��ل 
امل��ج��ت��م��ع  ،  ح��ي��ث ي��غ��ط��ي اجل��ان��ب ال��ع��ل��م��ي واجلانب 
ال�ضتثمارية  الفر�س  وكذلك  والت�ضغيلي  الت�ضميمي 
بطريقة  الدليل  �ضياغة  مت��ت  حيث   ، النباتات  لهذه 
بيئة  ع��ل��ى    مب�ضطة  بطريقة  التعرف  ل��ل��ق��ارئ   تتيح 
دولة المارات وما ت�ضمله من خ�ضائ�س وموارد مائية 
وحت���دي���ات،  ث��م ان��ت��ق��ل ل���ض��ت��ع��را���س ال��ن��ب��ات��ات املحلية 
املتوقعة  وال��ف��وائ��د  التجميلية   وامكانياتها  وتنوعها 
ال��ن��ب��ات��ات يف م�����ض��اري��ع الزراعات  ا���ض��ت��خ��دام ه���ذه  م��ن 
التي  امل��ع��اي��ري  ال��دل��ي��ل  وا�ضتعر�س  كما    ، التجميلية 
ال�ضوء  األقى  و   ، النباتات  لختيار  ا�ضتخدامها  ميكن 
على  النباتات البيئية املحلية ذات الإمكانيات اجلمالية 
وامللوحة  احل�������رارة  ل����درج����ات  حت��م��ل��ه��ا  اإىل  اإ����ض���اف���ة 
املحلية  البيئة  النباتات  تف�ضيل  مت  ثم  ومن   ، العالية 
املو�ضي  با�ضتخدامها يف م�ضاريع الزراعات التجميلية 
وموا�ضفاتها واحتياجاتها املائية وبيئاتها ، وا�ضتعر�س 
املطبقة  وال�ضيانة  والت�ضغيل  الإن�ضاء  عمليات  الدليل 
يف م�ضاريع نباتات البيئة املحلية وكذلك طرق واأنظمة 
الت�ضغيل واأنواع الربة  املياه وتكلفة  الري وا�ضتهالك 
امل��و���ض��ي ب��ه��ا يف م��ث��ل ه���ذه امل�����ض��اري��ع وك��ذل��ك برنامج 

�ضيانة هذه النباتات.

 •• العني – الفجر
خمت�ضة  عمل  ور���ض��ة  والقت�ضاد  الإدارة  كلية  نظمت 
العايل"  التعليم  يف  ت�ضني  البلوك  "ا�ضتخدامات  حول 
ح�ضرها عدد من طلبة الكليات املختلفة واأع�ضاء هيئة 
تقنية  يف  وخ���رباء  حمللني  خاللها  وع��ر���س  ت��دري�����س 
طيبة  جلامعة  التابع  طيبة  وادي  من  تي�ضني  البلوك 
را�ضد  الدكتور  واأ���ض��ار   . ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 
الإدارة  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة  ق�ضم  –رئي�س  الزحمي 
والقت�ضاد بجامعة الإمارات اإىل اأهمية هذا املو�ضوع يف 
التعليم ب�ضكل عام والتعليم العايل ب�ضكل خا�س والتي 
وال�ضتفادة  التقنية  ه��ذه  ا�ضتخدام  كيفية  اإىل  تهدف 
منها والفوائد التي تعود على الطلبة من خالل توثيق 
الدرا�ضية  و�ضجالتهم  و�ضهادتهم  م�ضتنداتهم  جميع 
هذه  تتيح  حيث  الدرا�ضية  وبراجمهم  وحما�ضراتهم 
وا�ضتخرجها  امل�ضتندات  ه��ذه  حفظ  العاملية  التقنية 
خالل ثوان معدودة بعدما كانت ت�ضتغرق اأياماً اأو �ضهوراً 
تلبي  وبرامج  م�ضاقات  طرق  على  التعرف  اإىل  اإ�ضافة 

طموحات الطلبة ومراعاة اجتاهات وميولهم العلمية 
التقنية ت�ضاعد  "اإن تطبيق هذه  التخ�ض�ضية.  وذكر: 
وامل�ضاريف  النفقات  وتقلل  ال��ع��بء  تخفيف  يف  ك��ث��رياً 
عن كاهل احلكومات واإن دولة الإمارات مهتمة وتطبق 
مفاهيم التحول الرقمي واإن مدينة دبي قد د�ضنت يف 
وقٍت �ضابق جمل�س البلوك ت�ضني العاملي بهدف تعزيز 
ال�ضتفادة من التقنية يف عدة جمالت؛ مثل ال�ضجالت 
التجارية، والنظام املايل، والنظام ال�ضحي، وال�ضجالت 
خربات  الزحمي  ثمن  كما  اأن��واع��ه��ا.  مُبختلف  املدنية 
والدكتورة  العليان  الرحمن  عبد  الدكتور  املحا�ضرين 
واملهند�س  الثقفي  اأروى  وال��دك��ت��ورة  احل��ارث��ي  دلل 
عمران جافيد كونهم يتمتعون بتجربة غنية يف تطبيق 
امل�ضتجدات  لأخ��ر  عرو�ضهم  خ��الل  م��ن  التقنية  ه��ذه 
ال��دول يف  اإليه البحوث العلمية وجت��ارب  وما تو�ضلت 
ا�ضتخدام هذه التقنية العاملية. وذكرت الطالبة ح�ضة 
ماج�ضتري  -طالبة  القانون  كلية  من  الكعبي-  حممد 
املحا�ضرة  ه��ذه  م��ن  ك��ث��رياً  ا�ضتفدت  اإن��ن��ي  ب��ال��ق��ان��ون- 
ر�ضالتي  بحث  م��ع  تتما�ضى  اأن��ه��ا  وخا�ضة  املتخ�ض�ضة 

اإعداد  يف  ي�ضاعدين  مما  املو�ضوع  ذات  يف  ي�ضب  ال��ذي 
يف  النظم  وت�ضريعات  قانونية  ح��ول  املاج�ضتري  ر�ضالة 
دولة الإمارات واأثرت معاريف يف هذا املجال. ي�ضار اإىل 
تتيح   ت�ضني” باأنها  “بلوك  تقنية  مزايا  اأه��م  من  اأن��ه 

ال�ضفافية لالأفراد واملوؤ�ض�ضات، وال�ضبب يف  الكثري من 
ذلك هو عدم قدرة اأي طرف يف تغيري املعلومات املُثبتة 
اإمكانية التزوير �ضعيفة، وبدورها  ُم�ضبقاً، مما يجعل 

فاإنها �ضتجعل عمليات الرقابة اأ�ضهل .

القى خطابا رئي�شا يف جامعة كولومبيا يف نيويورك
اأبو غزالة يوؤكد �سعيه الدائم لنقل املعرفة 

لل�سباب وت�سجيعهم على الإبداع والتميز 
 

•• نيويورك –الفجر: 

كولومبيا  جامعة  يف  رئي�ضا  خطابا  غزالة  اأبو  طالل  الدكتور  �ضعادة  األقى 
ال��ع��ري��ق��ة يف ن��ي��وي��ورك، وب��دع��وة م��ن احت���اد ال��ط��الب ال��ع��رب يف اجلامعة 
روؤيته  عن  خالله  حت��دث  العاملية،  كولومبيا  جامعة  مراكز  مع  بالتعاون 
خطابه،  يف  اأك��د  كما  حياته،  كر�س  التي  امل��ع��رف��ة،  على  قائم  عربي  لعامل 
"خدمة لها"، وا�ضفا نف�ضه باأنه "عامل معريف منذ العام 1965"، يعمل 
دوما على نقل املعرفة لل�ضباب وت�ضجيعهم على الإبداع والتميز يف خمتلف 

اأرجاء الوطن العربي.
الإنتاج  اإىل  ا�ضتنادا  بناء الرثوة  اأ�ضماه  اأبو غزالة، يف كلمته، على ما  وركز 
املعريف الإبداعي، �ضاربا املثال تلو الآخر على جناح اأفراد يف العامل يف خلق 
ثروات طائلة، بالعتماد فقط على الإبداع ومنهم موؤ�ض�س في�ضبوك مارك 
زوكربريج، وخمرع الوات�س اآب جان كوم، موؤكدا اأن العامل العربي يزخر 

باإمكانات ل تقل اإبداعا عن هذه الأمثلة.
وراأى الدكتور اأبو غزالة، فيما تقدم من منوذجني، اإلهاما لل�ضباب العربي 
لقلب واقعهم وحتقيق اأحالمهم من خالل الولوج يف عامل الفكر والبتكار 
والتميز اعتمادا على تكنولوجيا املعرفة، التي راأى اأنها ل تقدر بثمن، واأنها 
والبنوك  النفط  �ضركات  اأغنى  على  بذلك  متقدمة  ل��ل��رثوة،  م�ضدر  اأه��م 

والأ�ضلحة والأغذية والأدوية وغريها يف العامل.
واأكد اأبو غزالة اأن اإميانه مبا تقدم كان الدافع وراء اإطالقه لكلية طالل 
اأبو غزالة اجلامعية لالإبداع، لتبداأ اأعمالها خالل اأ�ضابيع، وليكون هدفها 
تخريج املخرعني العرب اأ�ضحاب الإبداعات املعرفية، و�ضول اإىل �ضناعة 
جمتمع عربي ينتج املعرفة، والتحول يف النهاية من املجتمعات املدنية اإىل 

املجتمعات الإبداعية.
اأبو غزالة عن روؤيته لبناء جمتمع عربي ع�ضري  وبناء على ذلك، حتدث 
تاأثريها  ليكون  العربي،  للعامل  �ضاملة  معرفية  خطة  اإط��الق  خ��الل  من 
بحجم خطة مار�ضال ال�ضهرية لإعادة اإعمار اأوروبا يف اأعقاب احلرب العاملية 

الثانية.
من جهة اأخرى، اأ�ضار اأبو غزالة، خالل اخلطاب، اإىل كتابه اجلديد "العامل 
روؤيته وفل�ضفته، على مدار  املتوقد"، والذي �ضيطلقه قريبا ل�ضرح  املعريف 

الب�ضرية. م�ضرية  يف  وتاأثريها  املعرفة  لثورة  العمر،  من  عاما   80
العام  وال��ذي جاء يف  له،  الأول  الكمبيوتر  در���س  ال�ضدد،  وا�ضتذكر يف هذا 
1968، وكيف تغري العامل منذ ذلك الوقت، اعتمادا على التطور الهائل 

يف التكنولوجيا وتقنيات املعلومات والت�ضالت.
كما حتدث يف كلمته، التي لقيت اهتماما كبريا من اأ�ضاتذة وطالب جامعة 
كولومبيا الرائدة، عن مراحل تاأ�ضي�س جمموعة طالل اأبو غزالة العاملية، 
جتارب  على  والنفتاح  وال�ضرب  باملثابرة  تطور،  ب�ضيط  بحلم  ب��داأت  والتي 
العامل، لتغدو من اأكرب جمموعات اخلدمات املهنية على م�ضتوى العامل، 
بعدد فروع ومكاتب متثيلية يزيد عن 100، ومبا ي�ضمل اأكرب �ضركة حماية 

ملكية فكرية على م�ضتوى العامل.
اإىل  بعد اخلطاب،  اأ�ضئلة احل�ضور  رده على عدد من  اأبو غزالة، يف  واأ�ضار 
اهتمام  �ضر  يف�ضر  ما  وهو  العربية،  املنطقة  ينتظر  ال��ذي  املزهر  امل�ضتقبل 
اإعمار خالل الأعوام  اإع��ادة  اأن يكون هناك مرحلة  العامل بها، حيث توقع 
غزالة  اأب��و  و�ضفه  ال��ذي  العربي  بالربيع  ي�ضمى  م��ا  اأع��ق��اب  ويف  ال��ق��ادم��ة، 
املجالت  خمتلف  يف  �ضاملة  عربية  نه�ضة  اإىل  و�ضول  العربي،  باخلريف 

تعيد لالأمة العربية م�ضاهمتها الرائدة يف �ضنع التاريخ الب�ضري.
وكان نائب رئي�س جامعة كولومبيا ل�ضوؤون املراكز العاملية للجامعة والتنمية 
اأبو  للدكتور  تقدميه  خالل  اأ�ضاد،  قد  امل�ضري،  �ضفوان  الدكتور  الدولية، 
غزالة، مب�ضريته وجناحه يف بناء جمموعة اأعمال عربية رائدة، لي�س على 

م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط فقط، بل العامل اأجمع.
وثمن �ضيا�ضة املجموعة العاملية يف تخ�ضي�ضها لن�ضف اأرباحها �ضنويا لدعم 
املجتمعات املحلية على امتداد الوطن العربي، وعلى دعم الدكتور اأبو غزالة 

للعلم واملعرفة يف خمتلف املحافل عربيا واإقليميا وعامليا.
الذين  ال��ع��رب،  املبدعني  من  للعديد  بالقدوة  اأب��وغ��زال��ة  امل�ضري  وو�ضف 

ينظرون اإىل م�ضريته بكل فخر واإعجاب واإلهام.
من جهتها، رحبت رئي�ضة احتاد الطالب العرب يف جامعة كولومبيا، رحمه 
الوقت  بال�ضكر له على تخ�ضي�س  اأبو غزالة، متقدمة  ال�ضي�ضي، بالدكتور 
اإليهم، رغم جدول عمله  العرب واحلديث  للقاء طالب اجلامعة  واجلهد 

املزدحم.
واأعربت عن تطلعها لإدامة التوا�ضل مع �ضخ�ضية عربية رائدة بحجم اأبو 
غزالة، لال�ضتفادة من جتاربه وما يقدمه من خدمات لل�ضباب العربي دعما 

لآمالهم وطموحاتهم.
اأبو غزالة، على هام�س زيارته جلامعة كولومبيا وخطابه  وتلقى الدكتور 
اأمام نخبة من اأ�ضاتذتها وطالبها، درعا من احتاد الطالب العرب يف اجلامعة 

تقديرا جلهوده واإجنازاته املعرفية على امل�ضتوى العربي والدويل.
وبح�ضب ما جاء على موقع مراكز جامعة كولومبيا العاملية، فاإن الدكتور 
اأبو غزالة يعد من قادة الأعمال البارزين، و�ضاحب روؤية يف تعزيز التنمية 
اأن موؤ�ض�س  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  والق��ت�����ض��ادي��ة يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
جمموعة طالل اأبو غزالة العاملية، والتي تعمل من خالل اأكرث من 100 
املا�ضية،  ال�45  ال�ضنوات  العامل، قد قاد وبنجاح، وعلى مدى  مكتب حول 
العديد من مبادرات بناء القدرات الإقليمية والدولية يف جمالت التعليم 
امللكية الفكرية،  باأهمية  والبحث العلمي، ومتكني ال�ضباب، وتنمية الوعي 

وبناء الرثوة اعتمادا على تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت.
اإىل جامعة كولومبيا بعد دع��وات وزيارات  اأبوغزالة  الدكتور  زي��ارة  وتاأتي 
يف  هارفرد  وجامعة   MIT للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س  جامعة  اإىل  له 
مدينة بو�ضطن الأمريكية خالل �ضهر اإبريل املا�ضي، والتي تعد من اأوائل 
العلمية  للمكانة  تقديرا  وذل��ك  العامل،  م�ضتوى  على  الريادية  اجلامعات 
واملعرفية واملجتمعية والحرام الكبري الذي يحظى به الدكتور اأبوغزالة 

وفكره امل�ضتنري يف خمتلف اأرجاء العامل.
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واحر�ضي  وجبة  لكل  الأق��ل  على  دقيقة   20 خ�ض�ضي   •
على تناول الطعام اأثناء اجللو�س يف جو مريح.

ق�ضمة. كل  مل�ضغ  الكايف  الوقت  • خذي 
ه�ضم  لأن  وال�ضكريات  بالدهون  الغنية  الأطباق  • جتنبي 

هذه الأ�ضناف يحتاج اإىل وقت طويل.
لأنها  الطعام  وجبة  خ��الل  مثّلجة  �ضوائل  ت�ضربي  ل   •

تبطئ تفريغ املعدة.
عملية  لتن�ضيط  الطعام  وجبة  انتهاء  بعد  قلياًل  • جتّويل 
تلك  يكبح  ال�ضتلقاء  لأن  قيلولة  ت��اأخ��ذي  اأن  ب��دل  اله�ضم 

العملية.

اأ�شباب حرقة املعدة
ينجم الرجت����اع امل��ع��دي امل��ري��ئ��ي غ��ال��ب��اً ع��ن ���ض��ع��ود حم�س 
ال��ه��ي��دروك��ل��وري��ك م��ن امل��ع��دة. رمب��ا ت���وؤدي ه��ذه احلمو�ضة 
اأحياناً اإىل تقيوؤ املاأكولت التي مل ته�ضمها املعدة جيداً. يف 
معظم احل��الت، ترتبط احلرقة بتناول وجبات د�ضمة جداً 
لكنها رمبا تزداد �ضوءاً ب�ضبب فتق احلجاب احلاجز اأي�ضاً، اأي 
اأو ب�ضبب �ضعف الع�ضل  مرور جزء من املعدة فوق الأخري، 

امل��ريء. لي�س ه��ذا الرجت��اع �ضيئ بحد ذاته،  يف قاعدة 
على  و���ض��رط��ان��اً  تقرحات  ي�ضبب  رمب��ا  لكنه 

احلرقة،  ا�ضتمرت  اإذا  الطويل.  امل��دى 
الطبيب  ا���ض��ت�����ض��ارة  الأف�����ض��ل  م��ن 

ال�����ذي ���ض��ي��ط��ل��ب ع��ل��ى الأرج�����ح 
يعني  م��ا  التنظري،  ا�ضتعمال 

اأنبوب مزّود بكامريا  اإدخ��ال 
مل�ضاهدة  الفم  �ضغرية عرب 

الإ�ضابات بو�ضوح.

خ�����ط�����وات مل��ع��اجل��ة 
احلرقة

عن  ال�����ض��غ��ط  • خ��ف��ف��ي 
لأّن  اله�ضمية  الأع�����ض��اء 

املعدة  على  ي�ضغط  ما  كل 
ي���زي���د اح���ت���م���ال الرجت������اع 
جتنبي  ل����������ذا  امل���������ع���������دي. 

على  ال�������ض���ي���ق���ة  امل����الب���������س 
م�ضتوى اخل�ضر، والو�ضعيات 

املنحنية اإىل الأمام، والقيلولة، 
الظهر،  ع��ل��ى  وال���ض��ت��ل��ق��اء 

وف�����ائ�����������س ال�������ده�������ون يف 
منطقة البطن...

• خففي حجم وجبات 
ال����ط����ع����ام: امل������اأك������ولت 
باإبطاء  كفيلة  الدهنية 

لذا  املعدة.  تفريغ  م�ضار 
تتخلي  اأن  الأف�����ض��ل  م��ن 

املقلية  الأط�������ب�������اق  ع�����ن 
وال��غ��ن��ي��ة ب��ال�����ض��ل�����ض��ات، ل 

اأي�ضاً  جتنبي  م�ضاًء.  �ضيما 
ا�ضتهالك كميات فائ�ضة من 

ال�ضوائل خالل الأم�ضيات.
اخلل  ك�ضل�ضات  احلم�ضية  الأغ��ذي��ة  ا�ضتهالك  خّففي   •
والقهوة وع�ضري الربتقال والطماطم واخل�ضراوات النيئة 

لأن هذه الأ�ضناف تزيد احلرقة �ضوءاً.
اأن  امل��ع��روف  م��ن  ب��ح��ذر:  ال��ذات��ي��ة  ال��ع��الج��ات  • ا�ضتعملي 
م��ث��ب��ط��ات م�����ض��خ��ة ال����ربوت����ون ُت����وؤخ����ذ ب���ال و���ض��ف��ة طبية 
اأخ���ذه���ا فرة  ب��ع��د  ل��ك��ن  الإف�������رازات احل��م�����ض��ي��ة.  لتخفيف 
اأن  امل��ع��دة ومي��ك��ن  اأورام ح��م��ي��دة يف  اأح��ي��ان��اً  ط��وي��ل��ة، تظهر 
من  ل��ذا  ا�ضتثنائية.  ح���الت  يف  �ضرطانية  كتل  اإىل  تتحول 
الأف�ضل ا�ضتعمال ال�ضمادات اله�ضمية بعد وجبات الطعام. 
ميكن �ضراوؤها من دون احلاجة اإىل و�ضفة طبية اأي�ضاً، ول 
�ضري من اأخذ اأقرا�س فيها كربونات الكال�ضيوم من وقت اإىل 
اآخر. لكن يطرح اأي عالج املخاطر عند اأخذه فرة طويلة. 
�ضيجيد اأي طبيب حتديد امل�ضكلة احلقيقية واختيار العالج 

املنا�ضب.
الأبي�س  ال��ط��ني  يعطي  الطبيعية:  ال��ع��الج��ات  ج��ّرب��ي   •
املعدة.  اله�ضمية من خالل حماية غ�ضاء  ال�ضمادة  مفعول 
كذلك  م���اء.  ك��وب  يف  ت��ذوي��ب��ه  بعد  �ضباحاً  ي��وؤخ��ذ  اأن  يجب 
تتوافر طحالب غنية بكربونات الكال�ضيوم امل�ضاد للحمو�ضة 

وميكن اإيجادها يف مكمالت غذائية على �ضكل كب�ضولت.

اأ�شباب النفخة
وتنتج  امل���ع���وي���ة  اجل���راث���ي���م  ت��ت��خ��ّم��ر 
امل��اأك��ولت، ل  ال��غ��ازات فيما تفكك 
ال��ك��رب��وه��ي��درات. تكون  ���ض��ي��م��ا 
امليثان  ن��وع  ال��غ��ازات من  تلك 
وال����ك����ربي����ت����ي����د امل����ع����روف����نَي 
ب���رائ���ح���ت���ه���م���ا ال���ك���ري���ه���ة. 
اإنتاج  ي��ك��ون  فيزيولوجياً، 
ت�ضل  وقد  طبيعياً  الغازات 
 600 اإىل  ي��وم��ي��اً  كميتها 
ملل. لكن ميكن اأن ينزعج 
ب��ع�����س الأ����ض���خ���ا����س من 
ينتجوا  اأن  دون 
ك�����م�����ي�����ات 

فائ�ضة منها.

خطوات ملعاجلة النفخة
للتخمر  القابلة  الأغذية  تتعدد  املاأكولت:  بع�س  • حذاري 
والفاكهة  امللفوف واحلم�س  بينها  الغازات، من  تنتج  والتي 
وامل�ضروبات  والإجا�س  والكرز  وت��ني...(  )م�ضم�س،  املجففة 
الغازية. كذلك الأغذية الغنية بالألياف قابلة للتخمر، لكن 
ل داعي حلذفها من النظام الغذائي بالكامل بل يجب اختيار 
الأنواع املنا�ضبة منها. ميكنك اأن جتّربي اأي�ضاً احلمية التي 
تخلو من عنا�ضر )فودماب(. تدخل هذه العنا�ضر يف خانة 
هيدرات الكربون ول ميت�ضها بع�س النا�س جيداً لأنها تزيد 

ظاهرة التخّمر وتطلق الغازات يف الأمعاء.
اجل�ضم  لأن  النيئة  ب���دل  امل��ط��ب��وخ��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ن��اويل   •
اجلزر  على  امل��ب��داأ  ه��ذا  ينطبق  اأف�����ض��ل.  بطريقة  يتحّملها 
وال��ت��ف��اح والإج��ا���س واخل���وخ. ميكن طبخ ه��ذه الأغ��ذي��ة يف 

الفرن كي ت�ضبح �ضهلة اله�ضم.
الأمعاء  حركة  تتباطاأ  حني  والنفخة:  الإم�ضاك  • عاجلي 
وميتلئ القولون باملخلفات، ي�ضهل اأن تن�ضاأ م�ضكلة النفخة. 
كونه  الغذائية  املكمالت  يف  امل��وج��ود  الن�ضط  الفحم  جّربي 
يلتقط جزيئات الغاز وي�ضاهم يف تخفيف حّدة النفخة. لكن 

يجب اأن تتوخي احلذر لأنه يكبح مفعول بع�س الأدوية.
الع�ضالت  تقوم  م�ضدودة:  بطن  ع�ضالت  على  حافظي   •
بتدليك الأع�ضاء اله�ضمية، ما يعني اأن اأ�ضحاب الع�ضالت 
القوية يف منطقة البطن لن ي�ضعروا بالنزعاج من النفخة 

بقدر غريهم.

االألياف مفيدة لالأمعاء؟
اإىل القولون  ل ته�ضم الأمعاء الدقيقة الألياف، لذا ت�ضل 
حيث تنتفخ وُت�ضّهل تفريغ املخلفات لأنها تكون مثقلة باملاء، 
وهذا ما يف�ضر �ضرورة الإكثار من �ضرب املاء. ت�ضّكل الألياف 
اإذاً عالجاً ممتازاً لالإم�ضاك. لكن ل�ضمان فاعليتها، حتتاج 
الأمعاء اإىل 20 اأو 30 غراماً من الألياف يومياً علماً باأن 
التخمري  عملية  ُين�ّضط  ق��د  منها  كبرية  كميات  ا�ضتهالك 
ويزيد النفخة �ضوءاً. يق�ضي احلل باختيار الألياف القابلة 
والأفوكادو  والعد�س  ال�ضوفان  يف  امل��وج��ودة  كتلك  للذوبان 

والفاكهة احلمراء...

فئة  اإىل  الب�ضر  مثل  تنتمي  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران  مراقبة  ت�ضمح 
ُن�ضرت  ال��ب�����ض��ري.  ال�����ض��ل��وك  حتليل  يف  بالتعمق  ال��ث��دي��ي��ات 
درا�ضة جديدة يف جملة )اخلاليا الع�ضبية( وحللت الأ�ض�س 
اأدلة ب�ضاأن  اأي�ضاً  الفئران واكت�ضفت  الع�ضبية للت�ضاوؤم لدى 

القلق والكتئاب لدى الب�ضر.
اأ�ضتاذة يف معهد  اآن غابرييل،  البارزة  الباحثة  البحث  قادت 
رّكزت  وف��ي��ه  ك��ام��ربي��دج،  يف  للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س 
املعروفة ب�ضراع  القرارات  اتخاذ  هي وزمالوؤها على عملية 

جتنب املقاربات.
)اأو  الب�ضر  فيها  ي�ضطر  التي  امل��واق��ف  ال�ضراع  ه��ذا  ي�ضف 

ال��ث��دي��ي��ات( اإىل الخ��ت��ي��ار ب��ني ق���راَري���ن م��ن خ���الل تقييم 
اجلوانب الإيجابية وال�ضلبية لكل خيار.

اكت�ضف بحث �ضابق كانت اأجرته غابرييل وفريقها الدوائر 
ال��دم��اغ��ي��ة امل�����ض��وؤول��ة ع��ن ه��ذا ال��ن��وع م��ن ات��خ��اذ القرارات. 
واكت�ضفوا اأن احلاجة اإىل اتخاذ قرار يف هذا املوقف قد تنتج 
م�ضتوًى مرتفعاً من ال�ضغط النف�ضي واأن ال�ضغط النف�ضي 
اأكرب  يحمل  ال���ذي  ال��ق��رار  تتخذ  ال��ق��وار���س  يجعل  امل��زم��ن 

املجازفات واأهم املكافاآت.

النواة املذنبة واتخاذ القرارات

الع�ضري  م��ن  كمية  العلماء  اأع��ط��ى  اجل��دي��دة،  ال��درا���ض��ة  يف 
يجعل  ال��ذي  ال�ضيناريو  ابتكار  لإع��ادة  لها  كمكافاأة  للفئران 
القوار�س م�ضطرة اإىل الختيار من خالل تقييم الإيجابيات 
نفخة  الع�ضري مع حافز مزعج:  اأرفقوا  لكنهم  وال�ضلبيات، 

هواء يف الوجه.
املكافاآت  م�ضتوى  الباحثون  غ��رّي  متعددة،  جت��ارب  مر  على 
واأرفقوها مع حوافز مزعجة واأعطوا القوار�س القدرة على 
الختيار بني تقّبل املكافاأة مع احلافز املزعج اأو عدم تقّبلها.

على  فر�س  التجارب  من  النموذج  هذا  اأن  الباحثون  اأو�ضح 
القوار�س اأن حُتلل الكلفة ن�ضبًة اإىل املنافع. اإذا كانت مكافاأة 
الع�ضري اأكرب من �ضعور النزعاج، �ضتختارها القوار�س. لكن 
اإذا كانت كمية الع�ضري ترافق مع نفخات هواء كثرية، لن 

تقبل الفئران املكافاأة.
خفيفة  كهربائية  �ضعقة  الباحثون  ب��ّث  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
تاأثريها يف  ملعرفة طريقة  القوار�س  املذنبة لدى  النواة  يف 
املنطقة، مل تتخذ  ال��ق��رارات. عند حتفيز هذه  اتخاذ  م�ضار 

القوار�س القرارات التي اختارتها قبل تلقي احلافز.
رّكزت القوار�س حتديداً على كلفة احلافز املزعج اأكرث مما 
ركزت على قيمة املكافاأة بكثري. تو�ضح غابرييل: )حمل هذا 

املوقف تقديراً مفرطاً للكلفة مقارنًة باملنافع(.
اإىل  اأدى  املذنبة  ال��ن��واة  حتفيز  اأن  العلماء  اكت�ضف  ك��ذل��ك، 

تغيري ن�ضاط املوجات الدماغية لدى القوار�س.

القلق واالكتئاب... وتوازن دقيق
يقول الباحثون اإن تداعيات هذه الكت�ضافات ت�ضاعد الأطباء 
الكتئاب  اأع���را����س  م�ضتوى  فهمهم  ط��ري��ق��ة  حت�ضني  ع��ل��ى 

والقلق، ف�ضاًل عن ابتكار عالجات جديدة.
القلق  مظاهر  بع�س  ن�ضاهد  باأننا  )�ضعرنا  غابرييل:  تقول 
اأو الكتئاب اأو خليطاً من احلالَتني. حتى الآن، ثمة �ضعوبة 

كربى يف معاجلة هذه امل�ضاكل النف�ضية يف حالت كثرية(.

يف املرحلة املقبلة، ي�ضعى فريق البحث اإىل معرفة ما اإذا كان 
امل�ضابون باكتئاب اأو قلق ي�ضجلون بدورهم ن�ضاطاً مفرطاً يف 

النواة املذنبة داخل اأدمغتهم.

املوؤثرة على الأرج��ح. لكن  ووفق غابرييل: )تتعدد الدوائر 
يبدو اأن توازننا دقيق لدرجة اأّن اأي خلل ب�ضيط ُيغرّي �ضلوكنا 

�ضريعاً(.

املعدة  حرقة  �شيما  ال  امل�شاكل،  لنا  ت�شبب  التي  املعوية  االأعرا�ض  تتعدد 
والنفخة والت�شنجات واالإم�شاك واالإ�شهال... اإليك اأف�شل احللول لتح�شني 

م�شار اله�شم!

علماء يكت�سفون املنطقة الدماغية امل�سوؤولة عن الت�ساوؤم
اكت�شف علماء االأع�شاب حديثًا منطقة دماغية م�شوؤولة عن الت�شاوؤم، وذكر البحث 

اجلديد اأن القلق واالكتئاب ينجمان عن حتفيز النواة املذنبة بدرجة مفرطة.

�شرورة االإكثار من �شرب املاء

اأف�سل احللول لتح�سني 
عملية اله�سم
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العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/217 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة  عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - 

بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 
�ضروهال   / بالدولة  القانوين  وكيلها  على  وتعلن    : عنوانه  واآخ���رون    - ليمتد  كون�ضالتينج  كابيتال  دي  اي��ه   : �ضده  املنفذ 
لال�ضت�ضارات القانونية )STROHAL LEGAL CONSULTANTS( والكائن مقره يف راأ�س اخليمة - �ضارع 

ال�ضيخ حممد بن �ضامل - خلف جممع الحتاد - �ضارع رقم )20( - فيال رقم )2( 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
املزاد  التالية لر�ضوم  ايام  الع�ضرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�ضة  ايام 
املحكمة وفيما  وامل�ضروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  بايداع كامل  يقوم  ان  الثمن على  الزيادة  عن ع�ضر  ال تقل هذه  ب�ضرط 
يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : حمل - املنطقة : اخلليج التجاري - - رقم الر�س : 32 - رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى 
: كري�ضتال تاور - رقم الوحدة : G-08 - امل�ضاحة : 529.39 مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� )4.558.640.00( درهم  

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم  : 1 ،  الطابق الثاين      
املنفذ �ضده : �ضارو كورانا جاني�س كهورانا 

 wr09 - 58 عنوانه :  اإمارة دبي - ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475-600  فيال
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد 
ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن ار�س - املنطقة : ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475 - 600 - امل�ضاحة 

: 720.18 مر مربع القيمة التقديرية : 5000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/16 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد -  بجوار ديره �ضيتي �ضنر 
املنفذ �ضده : جيكوب �ضرييان كوزي كاليل جورج 

عنوانه :  اإمارة دبي - نزيل يف ال�ضجن املركزي 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 
184 - امل�ضاحة : 142.14 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : 8 - بوليفارد واك - رقم الوحدة : 803 - مببلغ 

: 2.141.973.00 درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/117 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى �ضما تاور - �ضقةالطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �ضده : جاجدي�س كومار كوداباي 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا الأوىل - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�ضر 21 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س 
: 847 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : مزايا بزن�س افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 2407 - امل�ضاحة : 156.73 مر 

مربع - واملقدرة قيمتها )1.012.215.00( درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/211 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري -عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الأكادميية - خلف جامعة اميت - مبنى بنك 

 miodubai@miolawfirm.com : ابوظبي التجاري  ، الهاتف 042914000 ، بريد الكروين
املنفذ �ضده : �ضركة ديزل �ضي�ضتم انرنا�ضيونال - �س ذ م م    عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اجلداف - �ضربة رقم 146 

ملك جداف دبي - �س ب : 129251 ، هاتف : 043241150 ، متحرك : 0505523793 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
الر�س : 54 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : اك�ضيل تاور - رقم الوحدة : 504 - امل�ضاحة : 102.29 مر مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )1.101.039.00( درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/400 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �ضركة دنل�ضكو اخلليج - ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - العوير - راأ�س اخلور - جممع الكندي - �ضالة عر�س رقم 13 
املنفذ �ضده : �ضركة �ضت�ضون انف�ضمنتز ليمتد - واآخرون   عنوانه :  اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - جممع مروج روتانا - خلف فندق 

دو�ضيت - بني مقهى �ضتاربك�س وبنك امل�ضرق الواقعني يف املجمع الذكور - طابق امليزانني 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء   ي��وم   ان��ه يف 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار 

%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اعرا�س  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر 

الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الأول - رقم الر�س : 29 - ا�ضم املبنى : �ضون بزن�س بارك - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: 140 - امل�ضاحة : 130.32 مر مربع - املقدرة ب��� )1.200.000( درهم  ويباع لعلى عطاء
�ضقة �ضكنية - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الأول - رقم الر�س : 29 - ا�ضم املبنى : �ضون بزن�س بارك - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: 312 - امل�ضاحة : 218.37 مر مربع - املقدرة ب��� )2.100.000( درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم  : 1 ،  الطابق الثاين      
املنفذ �ضده : جاني�س كهورانا بلديب راج كهورانا )ال�ضم طبقا ملا هو وارد بالقامة( جاني�س كورانا )ال�ضم طبقا ملا هو وارد 

مبلكية العقار( واآخرون 
 wr09 - 58 عنوانه :  اإمارة دبي - ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475-600  فيال

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد 
ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن ار�س - املنطقة : ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475 - 600 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   5000000  : التقديرية  القيمة  مربع  مر   720.18

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/28 تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ: �ضيفتالنا هوليت 
عنوانه : اإمارة دبي - مر�ضى دبي - 1  لوريز يدن�ضيا ديل مار - مر�ضى دبي - الوحدة رقم 1 - الطابق جي 

املنفذ �ضده : دونالد �ضتاركي 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مر�ضى دبي 1 - لوريز يدن�ضيا ديل مار - مر�ضى دبي الوحدة رقم 1 - الطابق جي 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�س 
: 110 - ا�ضم املبنى : لريزيدن�ضيا ديل - رقم العقار : يف 01 - امل�ضاحة : 552.49 مر مربع - القيمة : 5946947 

درهم لعى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/217 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة  عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - 

بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 
�ضروهال   / بالدولة  القانوين  وكيلها  على  وتعلن    : عنوانه  واآخ���رون    - ليمتد  كون�ضالتينج  كابيتال  دي  اي��ه   : �ضده  املنفذ 
لال�ضت�ضارات القانونية )STROHAL LEGAL CONSULTANTS( والكائن مقره يف راأ�س اخليمة - �ضارع 

ال�ضيخ حممد بن �ضامل - خلف جممع الحتاد - �ضارع رقم )20( - فيال رقم )2( 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
املزاد  التالية لر�ضوم  ايام  الع�ضرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�ضة  ايام 
املحكمة وفيما  وامل�ضروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  بايداع كامل  يقوم  ان  الثمن على  الزيادة  عن ع�ضر  ال تقل هذه  ب�ضرط 
يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : حمل - املنطقة : اخلليج التجاري - - رقم الر�س : 32 - رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى 
: كري�ضتال تاور - رقم الوحدة : G-08 - امل�ضاحة : 529.39 مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� )4.558.640.00( درهم  

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم  : 1 ،  الطابق الثاين      
املنفذ �ضده : �ضارو كورانا جاني�س كهورانا 

 wr09 - 58 عنوانه :  اإمارة دبي - ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475-600  فيال
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد 
ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن ار�س - املنطقة : ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475 - 600 - امل�ضاحة 

: 720.18 مر مربع القيمة التقديرية : 5000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2013/16 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد -  بجوار ديره �ضيتي �ضنر 
املنفذ �ضده : جيكوب �ضرييان كوزي كاليل جورج 

عنوانه :  اإمارة دبي - نزيل يف ال�ضجن املركزي 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 
184 - امل�ضاحة : 142.14 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : 8 - بوليفارد واك - رقم الوحدة : 803 - مببلغ 

: 2.141.973.00 درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/117 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى �ضما تاور - �ضقةالطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �ضده : جاجدي�س كومار كوداباي 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا الأوىل - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�ضر 21 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س 
: 847 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : مزايا بزن�س افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 2407 - امل�ضاحة : 156.73 مر 

مربع - واملقدرة قيمتها )1.012.215.00( درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/211 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري -عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الأكادميية - خلف جامعة اميت - مبنى بنك 

 miodubai@miolawfirm.com : ابوظبي التجاري  ، الهاتف 042914000 ، بريد الكروين
املنفذ �ضده : �ضركة ديزل �ضي�ضتم انرنا�ضيونال - �س ذ م م    عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اجلداف - �ضربة رقم 146 

ملك جداف دبي - �س ب : 129251 ، هاتف : 043241150 ، متحرك : 0505523793 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
الر�س : 54 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : اك�ضيل تاور - رقم الوحدة : 504 - امل�ضاحة : 102.29 مر مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )1.101.039.00( درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2013/400 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �ضركة دنل�ضكو اخلليج - ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - العوير - راأ�س اخلور - جممع الكندي - �ضالة عر�س رقم 13 
املنفذ �ضده : �ضركة �ضون انف�ضتمنز ليمتد - واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ال�ضغاية - ديره  
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء   ي��وم   ان��ه يف 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار 

%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اعرا�س  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر 

الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الأول - رقم الر�س : 29 - ا�ضم املبنى : �ضون بزن�س بارك - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: 140 - امل�ضاحة : 130.32 مر مربع - املقدرة ب��� )1.200.000( درهم  ويباع لعلى عطاء
�ضقة �ضكنية - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الأول - رقم الر�س : 29 - ا�ضم املبنى : �ضون بزن�س بارك - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: 312 - امل�ضاحة : 218.37 مر مربع - املقدرة ب��� )2.100.000( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم  : 1 ،  الطابق الثاين      
املنفذ �ضده : جاني�س كهورانا بلديب راج كهورانا )ال�ضم طبقا ملا هو وارد بالقامة( جاني�س كورانا )ال�ضم طبقا ملا هو وارد 

مبلكية العقار( واآخرون 
 wr09 - 58 عنوانه :  اإمارة دبي - ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475-600  فيال

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد 
ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن ار�س - املنطقة : ند ال�ضبا - رقم الر�س : 4331 - رقم البلدية : 8475 - 600 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   5000000  : التقديرية  القيمة  مربع  مر   720.18

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2017/28 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: �ضيفتالنا هوليت 

عنوانه : اإمارة دبي - مر�ضى دبي - 1  لوريز يدن�ضيا ديل مار - مر�ضى دبي - الوحدة رقم 1 - الطابق جي 
املنفذ �ضده : دونالد �ضتاركي 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مر�ضى دبي 1 - لوريز يدن�ضيا ديل مار - مر�ضى دبي الوحدة رقم 1 - الطابق جي 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�س 
: 110 - ا�ضم املبنى : لريزيدن�ضيا ديل - رقم العقار : يف 01 - امل�ضاحة : 552.49 مر مربع - القيمة : 5946947 

درهم لعى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/38 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالنرنت - بناية 

م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - خلف اجلامعة المريكية ، هاتف : 044372000 رقم مكاين : 3080395337 
املنفذ �ضده : معني قيوم خان - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الفرجان - فيال رقم 206 - خلف مول 

ابن بطوطه - رقم مكاين : 3065995607 
املنفذ �ضده : مانا�ضا �ضوراندرا خان 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة 
ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س : 993 - 

امل�ضاحة : 224 - مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.100.000.00 ( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/151 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 

- خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات ، هاتف : 04-2946945 - 050-8650437  
املنفذ �ضده : منوهر رام�ضند رام�ضنداين - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - برج دبي - منطقة نخلة جمريا - الفيال رقم )frond m( m/12- قطعة ار�س رقم 1728 ، هاتف : 
 0504503649  -  0505515317  -  044511166

�ضيجرى  احل���ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء   ي���وم   يف  ان��ه 
اللكروين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار   بيع 
الأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1728 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�ضاحة : 688.64 

مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� )12.250.000.00( درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/23 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور 

- بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 
املنفذ �ضده : اإم اإم 9 انرنا�ضيونال - م د م �س  واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة ابراج بحريات جمريا - برج انديجو ايكون )الكائن علىقطعة الر�س رقم 
)JLT-PH1-F3A( - كال�ضر )F( - مكتب رقم )2005( - مكاين رقم )1269674255( 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : نخلة دبي - رقم الر�س : 1998 - امل�ضاحة : 376.58 مر مربع - رقم 
 4.864.163.00  : مببلغ   -  4  : الطابق  رق��م   -  406  : ال��وح��دة  رق��م   -  5 ابارمتنت�س  مارينا   : املبنى  ا�ضم   5  : املبنى 

درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/151 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 

- خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات ، هاتف : 04-2946945 - 050-8650437  
املنفذ �ضده : نارين رام �ضاند �ضنداين - واآخ��رون - عنوانه :  اإم��ارة دبي - برج دبي - منطقة نخلة جمريا - الفيال رقم )12/

 0504503649  -  0505515317  -  044511166  : هاتف   ،  1728 رقم  ار�س  قطعة   -frond m( m
�ضيجرى  احل���ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكروين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار   بيع 
الأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1728 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�ضاحة : 688.64 

مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� )12.250.000.00( درهم يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/38 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالنرنت - بناية 

م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - خلف اجلامعة المريكية ، هاتف : 044372000 رقم مكاين : 3080395337 
املنفذ �ضده : معني قيوم خان - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الفرجان - فيال رقم 206 - خلف مول 

ابن بطوطه - رقم مكاين : 3065995607 
املنفذ �ضده : مانا�ضا �ضوراندرا خان 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة 
ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س : 993 - 

امل�ضاحة : 224 - مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.100.000.00 ( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2017/151 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 

- خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات ، هاتف : 04-2946945 - 050-8650437  
املنفذ �ضده : منوهر رام�ضند رام�ضنداين - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - برج دبي - منطقة نخلة جمريا - الفيال رقم )frond m( m/12- قطعة ار�س رقم 1728 ، هاتف : 
 0504503649  -  0505515317  -  044511166

�ضيجرى  احل���ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء   ي���وم   يف  ان��ه 
اللكروين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار   بيع 
الأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1728 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�ضاحة : 688.64 

مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� )12.250.000.00( درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/23 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور 

- بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 
املنفذ �ضده : اإم اإم 9 انرنا�ضيونال - م د م �س  واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة ابراج بحريات جمريا - برج انديجو ايكون )الكائن علىقطعة الر�س رقم 
)JLT-PH1-F3A( - كال�ضر )F( - مكتب رقم )2005( - مكاين رقم )1269674255( 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  
376.58 مر مربع - رقم املبنى :  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : نخلة دبي - رقم الر���س : 1998 - امل�ضاحة : 
درهم   4.864.163.00  : مببلغ   -  4  : الطابق  رقم   -  406  : الوحدة  رقم   -  5 ابارمتنت�س  مارينا   : املبنى  ا�ضم   5

-  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2017/151 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 

- خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات ، هاتف : 04-2946945 - 050-8650437  
املنفذ �ضده : نارين رام �ضاند �ضنداين - واآخ��رون - عنوانه :  اإم��ارة دبي - برج دبي - منطقة نخلة جمريا - الفيال رقم )12/

 0504503649  -  0505515317  -  044511166  : هاتف   ،  1728 رقم  ار�س  قطعة   -frond m( m
�ضيجرى  احل���ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكروين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار   بيع 
الأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1728 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�ضاحة : 688.64 

مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� )12.250.000.00( درهم يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : نور الفتح لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
ال�ضكل   - دي��رة - اخلبي�ضي   - البحر  P4 - حممد عبدالرحمن  : مكتب رقم  العنوان 
بال�ضجل  القيد  رق��م    744984  : الرخ�ضة  رق��م    ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات   : القانوين 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1196755  مبوجب   : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/10/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
ايه  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  2018/10/14  وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
    04-2517721  : فاك�س    04-2517720  : هاتف    - املرقبات  دي��رة-   - ال��زرع��وين  حممد 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : رحال لتجارة الذهب واملجوهرات - �ض ذ م م   
العنوان : حمل 11 ملك حممد حمد ابراهيم الهيدان - الرا�س   ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 720800  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1147888   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�ضجل  يف 
بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2018/10/15 بتاريخ   دبي  حماكم 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  وعلى من    2018/10/15
602 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�شابات   النعيمي  ام رمي  ايه تي 
عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة- املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 
2517721-04    م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم املواطن )حممود هيثم حممد �ضالح املي�ضري( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�ضم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�ضمه من )حممود( اىل)حمد(
املذكور خالل 15  الق�ضم  فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�ضر العالن
حنان جمعة ال�سعدي - كاتب عدل

عبداالإله املتني - قا�سي اإبتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
�ضركة / اإي�ضتفي بيوفارما منطقة حرة - ذ م م )رخ�ضة رقم 93929(  والكائنة ب���� 29553 ، دبي 
، ترغب  البداعية  للمجمعات  دبى  �ضلطة  واملرخ�ضة لدى   ، املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة 
هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س اإدارة �ضركة 
/ اإي�ضتفي بيوفارما منطقة حرة - ذ م م   )ال�ضركة الرئي�ضية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  

2018/9/11  ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الربيد امل�ضجل او 

الت�ضال ب :   ال�ضيد : هاين �ضبحي زكي منقريو�س  
ا�ضم ال�ضركة : اإي�ضتفي بيوفارما منطقة حرة - ذ م م   

�س ب : 29553  
دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 971504544956+  
Email: hanisobhi@gmail.com :  الربيد اللكروين

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

ا�سعار ت�سفية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

 اإعــــــالن بالن�ســــر 
اأعمال اخلربة احل�سابية  

يف الدعوى رقم 2018/1327 جتاري كلي        
املدعي عليها : �ضركة اأم اأ�س لالإن�ضاءات - ذ م م - منطقة حرة 

بالإ�ضارة للمو�ضوع اأعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�ضابيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�ضادر عن حمكمة دبي ، يقت�ضي ح�ضوركم او 
من ميثلكم قانونا لالإجتماع ومراجعة اخلبري احل�ضابي / م�ضعب من�ضور )دبي - القرهود 
- بناية بنك ال�ضارقة - اأمانة حما�ضبون قانونيون - مكتب 312( - هاتف رقم 04-2868836 ، 
يوم الحد املوافق  2018/10/21 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحا ، وبخالف ذلك 
يكون موعد اق�ضاه �ضبعة ايام من تاريخ ن�ضر هذا العالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما 

لديكم من اوراق او م�ضتندات بخ�ضو�س مو�ضوع الدعوى.  
اخلبري احل�سابي 
م�سعب من�سور 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية       
يف التظلم رقم )2018/5865) تظلم من اأمر علي عري�سة رقم 2018/4911    ال�سارقة

اىل املتظلم �ضده : �ضاهد احمد عبدالرحمن �ضانديال - باك�ضتاين اجلن�ضية  
حيث ان املتظلم : بنك الإحتاد الوطني 

قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمه اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها بالغاء 
اىل  بال�ضافة   ، ال�ضفر  من  �ضده  املتظلم  مبنع  جمددا  والق�ضاء  منه  املتظلم  القرار 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام هذه املحكمة )دائرة الأمول امل�ضتعجلة ( يف متام ال�ضاعة 
الثامنة والن�ضف من �ضباح يوم 2018/10/28 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد وفان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ خمي�س 
حممد خمي�س را�ضد الفحل ، اجلن�ضية : الإمارات - وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن 
الأملنيوم  مل��ق��اولت  الف�ضي  الرمح  التجاري  ال�ضم  يف   %100 البالغة  ح�ضته  يف  )ت��ن��ازل( 
واملرخ�س    ، الأملنيوم  تركيبات  اعمال   ، �ضاد�ضة  فئة  الرخ�ضة مقاولت  ن�ضاط   - والزجاج 
من دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة  جتارية رقم 755832 ال�ضادر بتاريخ 
بو�ضباراجان �ضريو  ال�ضيد/  القت�ضادية بخورفكان.   اىل  التنمية  دائرة  2017/8/20 يف 
بوراتو بتمانابهان - اجلن�ضية : الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ضاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/6403)

املنذر : مرا�س ريتيل - �س ذ م م - وميثلها ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد يو�ضف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.5.2018 

العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 04114750 
G-5 ملك عبدعبدالعزيز ح�ضني عبدالرحمن  العنوان : مكتب رقم  اليه : فيرا لال�ضتثمارات - �س ذ م م -  املنذر 
خان�ضاحب - ديرة - ام الرمول اإمارة دبي رقم الهاتف 2853005-04 رقم الهاتف املتحرك : 6401235-050 ، فاك�س : 

2860360-04 رقم قطعة الر�س : 254-215 رقم  �س ب : 76249  اإمارة دبي 
اليه ب�ضرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�ضداد الق�ضاط ومتاأخرات اليجار والر�ضوم واملبالغ  املنذر  املنذر  يخطر 
املرتبة على  الوحدة امل�ضتاأجرة عربة عربة مقطورة )ك�ضك( رقم 751 الوحدة رقم 021 الكائنة على قطعة الر�س 
رقم 5138308 مبنطقة �ضيح �ضعيب 1 "ل�ضت اكزيت" اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ،  يف غ�ضون ثالثني يوما 
وذلك من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين 
وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى 

تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/6404)

املنذر : مرا�س ريتيل - �س ذ م م - وميثلها ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد يو�ضف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.5.2018 

العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 04114750 
املنذر اليه : تريو لإدارة املطاعم ملالكها ح�ضة ال�ضام�ضي �ضركة ال�ضخ�س الواحد - �س ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 302 - ملك �ضامل احمد بطي - املهريي - ال�ضغاية - اإمارة دبي رقم الهاتف : 5859929-02  رقم 
الهاتف املتحرك : 1100062-055 فاك�س : 5859928-02 - رقم قطعة الر�س : 156-113 ، اإمارة دبي.  

اليه ب�ضرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�ضداد الق�ضاط ومتاأخرات اليجار والر�ضوم واملبالغ  املنذر  املنذر  يخطر 
املرتبة على عربة مقطورة )ك�ضك( رقم OT002 الوحدة رقم "005"  الكائنة على قطعة الر�س رقم 5138308 
مبنطقة �ضيح �ضعيب 1 "ل�ضت اكزيت" اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ،  يف غ�ضون ثالثني يوما وذلك من تاريخ 
ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء 

الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/6402)

املنذر : مرا�س ريتيل - �س ذ م م - وميثلها ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد يو�ضف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.5.2018 

العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 04114750 
املنذر اليه : مطعم كلينتون �ضريت بايكنج كومباين - �س ذ م م -  العنوان : املحل رقم  PLG-01 الكائن على قطعة 
الر�س رقم 422-345 ملك اعمار العقارية - مبنطقة بردبي  برج خليفة - اإمارة دبي - رقم الهاتف : 04-3236242 - 

رقم الهاتف املتحرك : 2975666-050 ، فاك�س : 3236243-04 - �س ب : 283174 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة    
اليه ب�ضرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�ضداد الق�ضاط ومتاأخرات اليجار والر�ضوم واملبالغ  املنذر  املنذر  يخطر 
املرتبة على الوحدة امل�ضتاأجرة عربة مقطورة )ك�ضك( رقم 2010  الكائنة على قطعة الر�س رقم 5138308 مبنطقة 
�ضيح �ضعيب 1 "ل�ضت اكزيت" اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ،  يف غ�ضون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي 
بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم  )2018/6524) 

املنذر :  مارى اجن�س دي فريا اومينجا - الفلبني اجلن�ضية 
املنذر اليها : بيوتي اند فري�س �ضالون  

املو�ضوع 
 : املبلغ  )تفا�ضيل  دره��م(   43500( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
اق�ضاها  1500( خالل مدة  اقل  نقدية  ودفعة  درهم   20000 ودين  درهم   25000 ا�ضتثمار 
)خم�ضة ايام( من تاريخ الن�ضر لهذا النذار واإل �ضي�ضطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات 
القانونية التي حتفظ له حقه وا�ضت�ضدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�ضب عن اي 
عطل او �ضرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

ال�ضيد/ حممد عا�ضف غفار كرمي 
البتدائية  التجارية  ابوظبي  حمكمة  من  لنا  ال�ضادر  التكليف  اىل  بالإ�ضارة 
الكلية كخبري هند�ضي يف الدعوى رقم 2018/108 جتاري كلي املقامة �ضدكم 

من �ضركة احلوية للمقاولت وال�ضيانة العامة 
ندعوكم حل�ضور الجتماع واملعاينة يف امل�ضروع مو�ضوع الدعوى 

وذلك يوم الربعاء املوافق 2018/10/24 م ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا يف موقع 
امل�ضروع مو�ضوع الدعوى.   وعليه فانتم مكلفون باحل�ضور �ضخ�ضيا او بوكيل 
ح�ضوركم  عدم  حالة  ويف  بالدعوى  اخلا�ضة  امل�ضتندات  كافة  ومعكم  معتمد 

�ضن�ضري يف الجراءات وفق تكليف املحكمة. 
اخلبري الهند�سي املنتدب 
دكتور مهند�ض / ح�سام الدين حممد ح�سنني  

دعوة اجتماع خربة ومعاينة

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اإعــــــالن بالن�ســــر 

يف الدعوى رقم 2018/4796 جزاء - ال�سارقة 
لدى حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

املرفوعة من :- اأي تي جي اأغرو ال�ضناعية 
�ضد داموداران مانيا بودجناي 

وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  للح�ضور  بودجناي مدعو  مانيا  داموداران   / امل�ضكو يف حقه 
معتمد لجتماع اخلربة احل�ضابية املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2018/10/25 ال�ضاعة 
10 �ضباحا وذلك مبقر اخلبري الكائن يف دبي - اخلليج التجاري - الأبراج التنفيذية - بناية 

ا�ضبكت تاور - املنطقة ب - الطابق الرابع - مكتب رقم 405 
م�ضطحبني معكم ن�ضختني من كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 

للتوا�ضل / هاتف رقم : 055-8653030 
اخلبري احل�سابي 
ا�سعد عبا�ض    

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 يف الدعوى  رقم  2018/1505 جتاري كلي 

املدعي : بنك الإحتاد الوطني - �س م ع 
املدعي عيهم : 1- ايرو تليكوم انرنا�ضيونال ليمتد ، 2-اديب عادل عكاوي ، 3-رول خمايل حرب - "يعلن 
 2018/1505 رقم  الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الن�ضر  حممد  عمار   / اخلبري 
جتاري كلي ، واملقامة من املدعي / بنك الحتاد الوطني - �س م ع  ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم 
ال�ضادة / ايرو تليكوم انرنا�ضيونال ليمتد وال�ضيد/ اديب عادل عكاوي ، وال�ضيدة / رول خمايل حرب 
مدعوون  حل�ضور اجتماع اخلربة امل�ضرفية  او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثنني  املوافق 
2018/10/22 م يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - 
بناية الو�ضل بزن�س �ضنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �ضابقا( - �ضارع رقم 27 - الطابق التا�ضع 
- مكتب رقم 902  رقم مكاين : 94178 32428  -  لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله، 

واإح�ضار جميع الأوراق وامل�ضتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  
عمار حممد الن�سر  

تكليف االإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6520 )

رقم  وكالة  مبوجب   ، الهرمي  حمدان   / املحامي  وميثلها   - م  م  ذ  �س  للرفيه  اعمار   : املنذر 
2018/1/191020 املوؤرخة لدى كاتب العدل بتاريخ 2018/9/25 

املنذر اليها : مقهى اندجلن�س - �ضبلندد ميلك �ضيك�س 
�ضيغة العالن بالن�ضر 

امل��ر���ض��دة بذمتها على مقهي   الي��ج��ار  م��ت��اأخ��رات  ���ض��داد  ب�����ض��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يخطر 
اندجلن�س - �ضبلندد ميلك �ضيك�س داخل كيدزينيا دبي -  دبي مول  يف غ�ضون 30 يوما وذلك من 
تاريخ ن�ضر هذا العالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات 
بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد 
بالر�ضوم وامل�ضاريف  الزامها  الفعلي مع  تاريخ الخالء  متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى 

واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اإعادة اعالن امل�ستاأنف �سده  

امل�ضتاأنف : بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
ا�ضتئناف رقم 1006 ل�ضنة 2017 م )مدين  )جزئي(( 

ا�ضتنئاف )حكم- اأمر( حمكمة عجمان الحتادية ال�ضتئنافية 
م   2017 ل�����ض��ن��ة   715 رق���م  ال��ق�����ض��ي��ة  يف  م   201../..../..... ب��ت��اري��خ   ال�����ض��ادر 

)مدين)جزئي((
اىل )من�ضور عبداهلل ماجد احمد املهريي )اإماراتي اجلن�ضية( ن�ضرا 

اعلم ان ال�ضتئناف يف الدعوى اعاله  �ضتنظره املحكمة يف ال�ضاعة 10.30 من يوم 
23 من �ضهر 10 �ضنة 2018 فان مل حت�ضر ب�ضخ�ضك او بوا�ضطة وكيلك املعتمد 

فان ال�ضتئناف �ضي�ضمع ويف�ضل فيه يف غيبتك. 
حرر الإعالن يف 2018/10/8  

 قلم اال�ستئناف       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / عميد �ضامل داود عا�ضور 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع   يف الدعوى رقم 2018/5505 الدائرة املدنية اجلزئية الأوىل     

نعلمكم بان   قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
�ضحيفتها  من  بن�ضخة  عليهما  املدعي  واعالن  الدعوى  لنظر  جل�ضة  اقرب  وحتديد  الدعوى  قيد   -

وامل�ضتندات املرفقة   - �ضم ملف النزاع رقم 2018/1802 
- الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يوؤديان للبنك املدعي مبلغ وقدره 56.167.96 درهم �ضتة 
القر�س  ر�ضيد  على  التفاقية  والفائدة  فل�ضا  وت�ضعون  و�ضتة  درهم  و�ضتون  و�ضبعة  ومائة  الف  وخم�ضون 
بواقع 12% �ضنويا من تاريخ 2018/5/31 م�ضافا اليها الفائدة التاأخريية 2% �ضنويا بجمايل الفائدة %14 

وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم  الثنني املوافق 2018/10/29 
امام دائرة اجلزئية الوىل ، القاعة 137 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها 

اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 

 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم  2016/1664 مدين كلي ال�سارقة 

اىل املدعى عليه الأول / رقيب اهلل ته�ضيل خان 
حيث ان املدعية / حممد حيدر برواز حممد يا�ضني 

قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، وتطالبكك ندب وتعيني 
يف  باملدعي  حلقت  التي  املادية  ال�ضرار  تقدير  مهمته  تكون  الدعوى  ذات  يف  �ضرعي  طبيب 
�ضحته و�ضالمته اجل�ضدية وحتديد ن�ضبة هذه ال�ضرار وعنا�ضرها مع حفظ كافة احلقوق 
يف تعديل الطلبات وفقا للنتيجة التي ت�ضفر عنها اعمال اخلربة بالتقرير النهائي ، بال�ضافة 
هذه  امام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذلك  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  للزامكم 
املحكمة )الدائرة الكلية الثالثة( يف متام ال�ضاعة التا�ضعة من �ضباح يوم 2018/11/6 م وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم 

ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1842 ل�سنة 2018    

اىل املحكوم عليه / كوريان ليليكوزي كورياكو�س - هندي اجلن�ضية   
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدارية قد ا�ضدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع  ل�ضنة 2015 مدين جزئي  الق�ضية رقم 3943  بتاريخ  2016/11/28 يف 
تاريخ  من   %7 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�ضافة  دره��م    )149122( وق��دره  مبلغ 
املطالبة يف 2015/10/11 وحتى متام ال�ضداد  ل�ضالح املحكوم له/ �ضركة بو�ضكو للتجارة 
- ذ م م  - وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�ضر. 
النظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�ضور يف  ويف حال 

الق�ضية يف غيابك
 رئي�ض ق�سم  التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/292 انابات مدنية  
طالب التنفيذ: تاتيانا اوديجوفا  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املرقبات - بناية الزرعوين - �ضقة 202 
املنفذ �ضده : راي ادو اردز 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة راأ�س اخليمة 
انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
ح�ضة يف عقار وحدة �ضكنية - رقم الر�س : 99 - املنطقة : مارينا فيو تاور اية - رقم الوحدة : 1506 - رقم 
البلدية : 267-392 - امل�ضاحة : 70.56 مر مربع - رقم املبنى : 1 - القيمة التقديرية ك 835450 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/292 انابات مدنية  

طالب التنفيذ: تاتيانا اوديجوفا  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املرقبات - بناية الزرعوين - �ضقة 202 

املنفذ �ضده : راي ادو اردز 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة راأ�س اخليمة 

انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
ح�ضة يف عقار وحدة �ضكنية - رقم الر�س : 99 - املنطقة : مارينا فيو تاور اية - رقم الوحدة : 1506 - رقم 
البلدية : 267-392 - امل�ضاحة : 70.56 مر مربع - رقم املبنى : 1 - القيمة التقديرية ك 835450 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/68 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي - �س م ع  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبيه - مبنى رقم 16 الطابق الثالث 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae  3135291835 رقم  مكاين   04-3834587 رقم  هاتف   - 
املنفذ �ضده : ممتاز عامل �ضديقي اني�س عامل �ضديقي - عنوانه :  اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله ، يعمل مدير عام لدى �ضركة 
)اربروز فور�ضت ري�ضور�ضيز �س م ح( الكائنة باملنطقة احلرة بجل علي - م�ضتودع رقم �ضي 147 )c147( - �ضارع رقم 731 - 
مكاين رقم 0719763867    انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية 
البيع)�ضركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  ان 
الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�ضراء  موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم 
املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  :  نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة جبل علي الوىل - رقم الر�س : 103 - رقم املبنى  : 1 - ا�ضم املبنى : 

درهم   )678.125.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مر   90  : امل�ضاحة   -  114  : الوحدة  رقم   MED 48
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2018/18 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - فرع دبي - �ضابقا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل - موبايل رقم - هاتف رقم : 04/6075105 رقم 

مكاين 31850-95299 - / 
، الرقة �ضرق - �ضارع بني  اإم��ارة دبي - دي��رة - �ضركة فيفا للوازم املنزلية  املنفذ �ضده : مهرداد عظيم دهقان �ضاد  - عنوانه :  

يا�س - بناية امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة مكاين رقم )3005495192( 
اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  5.00 م�ضاء ويف الي��ام  ال�ضاعة   2018/10/24 املوافق  الأربعاء   انه يف يوم  
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم الر�س : 33 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : MED 42 - رقم الوحدة 

: 206 - امل�ضاحة : 92 مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )792.223.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/9557  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- مطعم وار�س للمندي - ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/ر�ضا عبداللطيف ال�ضيد املر�ضدي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )45114 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB185531461AE( ال�ضكوى  رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م( 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحا   املوافق 2018/10/18   يوم اخلمي�س  لها جل�ضة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم  2018/1/6476 

املنذر : امبي�ضات زارين منزر احل�ضن - ب�ضفتها مدير �ضركة / انديجو �ضكاي ل�ضناعة م�ضتلزمات انظمة تكييف 
  )2018/1/151583( املحرر  رق��م  وكالة  مبوجب   ، ال�ضعود  اب��و  �ضفيق  حممد   / وميثلها  املركزية  ال��ه��واء 
وميثلها /حممد �ضفيق ابو ال�ضعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر )2018/1/151583( وميثله / رجاء ادري�ضي 
 - �ضيتي  انرنا�ضيونال   ، دبي   : عنوانه   )2018/1/164166( املحرر  رقم  م�ضدقة.  وكالة  مبوجب  ت�ضويل 

احلى الفرن�ضي  بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ت : 0555564669 - 042958825 
2701 ملك   -  2703 : مكتب  عنوانه   - م�ضوؤولية حم��دود  ذات    - للمقاولت  الفي�ضلية  �ضركة   : اليه  املنذر 

عبداهلل احمد املو�ضى - بردبي - املركز التجاري الأول رقم الر�س : 103 - 336 
اليجار  قيمة  و���ض��داد   )2701  -  2703 رق��م  )مكتب  للعقار  ال��ت��ام  الخ���الء  ب�ضرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
امل�ضتحقة ، بال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ضاها �ضهر من تاريخ ن�ضر هذا النذار وال 
�ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�ضداد كامل القيمة اليجارية وم�ضاريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�ضلطات املخت�ضة واجلهات الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6519 )

املنذر / املوؤجر : �ضركة بلوباي للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه : �ضركة / ام او 4 ديجيتال منطقة حرة - ذ م م  

جمهويل حمل القامة 
نكلفكم بال�ضداد الكامل للقيمة اليجارية والبالغة )134.160( مائة واربع 
وثالثون الفا ومائة و�ضتون درهما خالل 30 ثالثني يوما من تاريخ تبلغكم 
كافة  باتخاذ  ملوكلي  بال�ضافة  ا�ضفا  �ضاأ�ضطر  وال  ق��ان��وين  ب�ضكل  الن���ذار 
للقيمة  وال�ضداد  ب��الخ��الء  مبطالبتكم  والق�ضائية  القانونية  الج���راءات 

اليجارية مع ت�ضمينكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6518 )

املنذر / املوؤجر : �ضركة بلوبيي للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه : رنو كوميونيكي�ضنز جروب منطقة حرة   

جمهويل حمل القامة 
نكلفكم بال�ضداد الكامل للقيمة اليجارية والبالغة )46.666( �ضتة واربعون 
الفا و�ضتمائة و�ضتة و�ضتون درهما  خالل 30 ثالثني يوما من تاريخ تبلغكم 
كافة  باتخاذ  ملوكلي  بال�ضافة  ا�ضفا  �ضاأ�ضطر  وال  ق��ان��وين  ب�ضكل  الن���ذار 
للقيمة  وال�ضداد  ب��الخ��الء  مبطالبتكم  والق�ضائية  القانونية  الج���راءات 

اليجارية مع ت�ضمينكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اإعالن بالن�سر
رقم )2018/2907 )

املنذر : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : �ضركة احمد بن د�ضمال 

املو�ضوع :- 
التفاق  وج��ه ح�ضب  اكمل  على  الع��م��ال  باكمال  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
خالل مدة اق�ضاها ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر ، واإل �ضي�ضطر املنذر اآ�ضفا 
اىل اتخاذ كافة الج��راءات الق�ضائية للمطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل 
وم�ضاريف  ر���ض��وم  بكافة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع   ، العقد  وف�ضخ  وال�����ض��رر 

التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2016/98 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�ضي�س الثانية - �ضارع دم�ضق - مبنى مبنى نيهال 
املنفذ �ضده : ح�ضن عبداهلل ح�ضيني 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا الأوىل - �ضارع �ضربينغز 15 - مبنى فيال رقم 33 - �ضقة �ضارع رقم 1 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة 
كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�ضر  امل��زاد ب�ضرط ال تقل هذه  التالية لر�ضوم  ايام  الع�ضرة  خالل 
املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 
ب��  254.85 مر مربع واملقدرة قيمتها  329/353 - امل�ضاحة :  3522 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى :   :

)1.800.000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/187 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - �س م ع - عنوانه : الإمارات - دبي - ديرة - �ضارع بن يا�س امتداد �ضارع املكتوم - مبنى 
ال�ضاملية - بجوار دوار ال�ضاعة - خلف فندق مو�ضكو - الطابق الر�ضي 

املنفذ �ضده : �ضركة بان جلوبال التجارية- �س ذ م م  
عنوانه :  الإمارات - دبي - بردبي - منطقة الرفاعة - مكتب رقم 503 - ملك الدكتور جي ا�س فريناندا�س 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف 
ايام  الع�ضرة  خ��الل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �ضخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��الل 
التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
 - 25 خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���س : 
رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : ذي بريزم - رقم الوحدة : 3406 - امل�ضاحة : 182.70 مر مربع واملقدرة قيمتها ب�� 

)1.573.251.00(درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2018/1129  تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ: ح�ضني حممد ح�ضن يو�ضف البلو�ضي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املحي�ضنة 4 - بناية الوقاف 
- البناية رقم 232 - �ضقة رقم 378 رقم مكاين 1050142972  

املنفذ �ضده : ح�ضن حممد ح�ضن يو�ضف البلو�ضي - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - القوز الوىل - دبي - مبنى رقم 27 خلف م�ضجد �ضعد بن ابي وقا�س 

انه يف يوم  الربعاء املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
ح�ضة يف عقار : املنطقة : القوز الوىل - رقم الر�س : 803 - 354  م�ضاحة احل�ضة : 1.346.15 قد مربع - تقييم 

احل�ضة : 388.958 درهم  -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1552
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضاجو كومار غوبال كري�ضنان ناير - هندي اجلن�ضية 
مييلني  ال�ضيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بينوي بينوي باول - هندية اجلن�ضية يف )اجلهة الثالثة ملقاولت النجارة امل�ضلحة( والتي 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )621241( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1550
اجلن�ضية  باك�ضتاين   - ا�ضلم  حممد  �ضليم  عرفان  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�ضيد/ مروان  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
�ضامل علي بن معدن الكتبي - اإماراتي اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم )اجلرينه ل�ضياغة 
دائرة  ال�ضادرة من  رقم )720616(  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  الذهب( 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1553 
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ فنب توما�س بن جو�ضف توما�س - هندي اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% ح�ضة  اىل ال�ضيدة/ مييلني بينوى بينوى 
باول - هندية اجلن�ضية يف  الرخ�ضة التجارية : انوار الرمثاء ملقاولت النجارة امل�ضلحة - 
ترخي�س رقم )617615(  تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر وان�ضحاب وكيل 

خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1554 

اجلن�ضية  - هندي  توما�س  بن جو�ضف  توما�س  ال�ضيد/ فنب  بان  للجميع  ليكن معلوما 
مييلني  ال�ضيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
تاأ�ض�ضت  ( والتي  العزل  باول - هندية اجلن�ضية يف )نهج المان ملقاولت  بينوى  بينوى 

باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )616521( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1551
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضيفاجنانام بونامبالم بونامبالم - هندي اجلن�ضية 
�ضيفاجنانام   : اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
املدينة(  دار  ماركت  )�ضوبر  با�ضم  الرخ�ضة  اجلن�ضية يف  - هندي  بونامبالم  بونامبالم 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )523319( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1549
يرغب  اجلن�ضية  هندي    - نايتيل  وين�ضينت  فيمال  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ملقاولت  املازمي  ح�ضن  )حممد  يف    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اىل   )615315( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  امل�ضلحة(  النجارة 
ال�ضيد/ حممد ريحان حممد هارون ماتوبر - بنغايل اجلن�ضية  تغيري ال�ضم التجاري 
ملقاولت  اخلزامية  )�ضماء  اىل  امل�ضلحة(  النجارة  ملقاولت  املازمي  ح�ضن  )حممد  من 
النجارة امل�ضلحة(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف 

يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
حممد اغا خان عبدال�ضباح - اجلن�ضية : بنغالدي�س ، وطلب الت�ضديق على حمرر 
يت�ضمن )تنازل( يف ال�ضم التجاري الأمان لتجارة قطع غيار ال�ضيارات واملرخ�س  
من دائرة التنمية القت�ضادية يف  ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 753438 ال�ضادر 
بتاريخ 2017/5/23 من دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ احمد 
خان حممد اغا خان - اجلن�ضية : بنغالدي�س -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�ضيد/ ع�ضام عبا�س مريزا عبدالنبي - اجلن�ضية : الإم��ارات  وطلب الت�ضديق 
على حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري �ضيدلية 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  واملرخ�س من   ، الرخ�ضة �ضيدلية  ن�ضاط   ، الها�ضمي 
يف  خورفكان رخ�ضة جتارية رقم 141426 ال�ضادر بتاريخ 1991/10/19 يف دائرة 
التنمية القت�ضادية بخورفكان.   اىل ال�ضيد/ مريي رو�ضي راو - اجلن�ضية : الهند 
-  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق 
على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

  اال�سماء           
امل��دع��و /  �ضعيد زي��د علي  ب���اأن  تعلن دائ���رة حم��اك��م راأ����س اخليمة 
حممد اخلنبويل - تقدم بطلب ا�ضافة م�ضمى ال�ضهرة )اخلنبويل( 
ل�ضمه  )ال�ضحي(  اىل  )اخل��ن��ب��ويل(  م��ن  القبيلة  م�ضمى  وتعديل 
بعد  ا�ضماوؤهم  لتكون   ، وع��ب��داهلل  واأح��م��د  اآمنه   / اولده  ول�ضماء 
زيد  �ضعيد   / ابناء   ، وع��ب��داهلل  واحمد  اآمنة   / والتعديل  ال�ضافة 
علي حممد اخلنبويل ال�ضحي.  وان من له م�ضلحة يف العرا�س 
ام��ام ق�ضم  ان يتقدم خ��الل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ الع��الن 

ال�ضهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ال مكتوم - بناية ال�ضعلة 
املنفذ �ضده : اأحمد حبيب ح�ضن احمد - واآخرون   عنوانه :  اإمارة ال�ضارقة - منطقة وا�ضط - �ضارع ال�ضيخ خالد بن خالد 

القا�ضمي - مقابل املرور اجلديد - فيال رقم 319 
انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
امل�ضاحة :   - 1253 البلدية : -326 -  284 - املنطقة : اجل��داف - رقم   : العقار بالكامل - رقم الر���س  بيع 

عطاء  لعى  ويباع  درهم   -  10276768  : التقدرية  القيمة   - مربع  مر   1193.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/1792 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - نف�س بناية البنك )بجوار 
 : رق���م  م��ت��ح��رك   -  2668  : ب  ���س   -  042121911  : ف��اك�����س   -  042121000 ه��ات��ف   -  ) �ضنر  �ضيتي  دي���ره 

الكروين  بريد   osman.nahmoud@cbd.ae  -  0558805275
املنفذ �ضده : ال�ضيخ خالد / بن زايد بن �ضقر ال نهيان - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية بن زايد لال�ضتثمار - �س ذ م م 

واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - املركز التجاري - مكتب رقم 1002 ملك �ضتي تاور 
انه يف يوم  الربعاء املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : -  ار�س وما عليها من بناء  - رقم الر�س 
: 131 - املنطقة : وادي العمردي - رقم البلدية : 476 - 271 - امل�ضاحة : 36059.56 مر مربع - القيمة 

التقديرية - 25229197 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ال مكتوم - بناية ال�ضعلة 
املنفذ �ضده : اأحمد حبيب ح�ضن احمد - واآخرون   عنوانه :  اإمارة ال�ضارقة - منطقة وا�ضط - �ضارع ال�ضيخ خالد بن خالد 

القا�ضمي - مقابل املرور اجلديد - فيال رقم 319 
انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
امل�ضاحة :   - 1253 البلدية : -326 -  284 - املنطقة : اجل��داف - رقم   : العقار بالكامل - رقم الر���س  بيع 

عطاء  لعى  ويباع  درهم   -  10276768  : التقدرية  القيمة   - مربع  مر   1193.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2012/96 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي  

عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع بني يا�س - مقابل موقف العربات 
املنفذ �ضده : �ضعيد مطر �ضعيد بن بليلة - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - موؤ�ض�ضة الهدف التجارية - مركز وربة - الدور الأول - بجوار مركز �ضرطة املرقبات  
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��را���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��را���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : القوز الثالثة - 

رقم البلدية : 433 - 358 - امل�ضاحة : 11447.14 مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )120.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/41 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات ، هاتف : 
  3244594826 مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04-2946945

املنفذ �ضده : و�ضام ح�ضني ا�ضحاق اجلفرى - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى 
اخلليج التجاري @ 51 رقم 1 - الطابق الرابع - مكتب رقم 407 - رقم مكاين : 2711687099  

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
مكتب - رقم الر�س : 13 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - رقم الطابق : 4 - ا�ضم املبنى : اخلليج التجاري 

درهم   )1.385.313( ب���  املقدرة   - مربع  قدم   1.154.43  : امل�ضاحة   -  51 @
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/119  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع   عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الق�ضي�س - �ضارع دم�ضق - بناية نهال 

- بالقرب من حمل الثلج البي�س - هاتف رقم 042914040 
املنفذ �ضده : وينجي ليو 

عنوانه :  اإمارة  ال�ضارقة ، كورني�س البحريه - بناية NBAD الطابق رقم 18 ، �ضقة رقم : 1808 - هاتف متحرك رقم 
: 0503662388  ، هاتف ار�ضي رقم 065484298 ، هاتف عمل رقم : 065349069  

انه يف يوم  الربعاء املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���س : 11 - ا�ضم املبنى : وي�ضت هايت�س  4 - رقم العقار : 308 - 

امل�ضاحة : 107.30 مر مربع - املقدرة ب��� )1.501.456( درهم  ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2018/41  بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات ، هاتف : 
  3244594826 مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04-2946945

املنفذ �ضده : و�ضام ح�ضني ا�ضحاق اجلفرى - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى 
اخلليج التجاري @ 51 رقم 1 - الطابق الرابع - مكتب رقم 407 - رقم مكاين : 2711687099  

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
مكتب - رقم الر�س : 13 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - رقم الطابق : 4 - ا�ضم املبنى : اخلليج التجاري 

درهم   )1.385.313( ب���  املقدرة   - مربع  قدم   1.154.43  : امل�ضاحة   -  51 @
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2016/119  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع   عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الق�ضي�س - �ضارع دم�ضق - بناية نهال 

- بالقرب من حمل الثلج البي�س - هاتف رقم 042914040 
املنفذ �ضده : وينجي ليو 

عنوانه :  اإمارة  ال�ضارقة ، كورني�س البحريه - بناية NBAD الطابق رقم 18 ، �ضقة رقم : 1808 - هاتف متحرك رقم 
: 0503662388  ، هاتف ار�ضي رقم 065484298 ، هاتف عمل رقم : 065349069  

انه يف يوم  الربعاء املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���س : 11 - ا�ضم املبنى : وي�ضت هايت�س  4 - رقم العقار : 308 - 

امل�ضاحة : 107.30 مر مربع - املقدرة ب��� )1.501.456( درهم  ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : نور الفتح لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
ال�ضكل   - دي��رة - اخلبي�ضي   - البحر  P4 - حممد عبدالرحمن  : مكتب رقم  العنوان 
بال�ضجل  القيد  رق��م    744984  : الرخ�ضة  رق��م    ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات   : القانوين 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1196755  مبوجب   : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/10/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
ايه  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  2018/10/14  وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
    04-2517721  : فاك�س    04-2517720  : هاتف    - املرقبات  دي��رة-   - ال��زرع��وين  حممد 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : رحال لتجارة الذهب واملجوهرات - �ض ذ م م   
العنوان : حمل 11 ملك حممد حمد ابراهيم الهيدان - الرا�س   ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 720800  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1147888   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�ضجل  يف 
بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2018/10/15 بتاريخ   دبي  حماكم 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  وعلى من    2018/10/15
602 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�شابات   النعيمي  ام رمي  ايه تي 
عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة- املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 
2517721-04    م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم املواطن )حممود هيثم حممد �ضالح املي�ضري( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�ضم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�ضمه من )حممود( اىل)حمد(
املذكور خالل 15  الق�ضم  فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�ضر العالن
حنان جمعة ال�سعدي - كاتب عدل

عبداالإله املتني - قا�سي اإبتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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�ضركة / اإي�ضتفي بيوفارما منطقة حرة - ذ م م )رخ�ضة رقم 93929(  والكائنة ب���� 29553 ، دبي 
، ترغب  البداعية  للمجمعات  دبى  �ضلطة  واملرخ�ضة لدى   ، املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة 
هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س اإدارة �ضركة 
/ اإي�ضتفي بيوفارما منطقة حرة - ذ م م   )ال�ضركة الرئي�ضية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  

2018/9/11  ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الربيد امل�ضجل او 

الت�ضال ب :   ال�ضيد : هاين �ضبحي زكي منقريو�س  
ا�ضم ال�ضركة : اإي�ضتفي بيوفارما منطقة حرة - ذ م م   

�س ب : 29553  
دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 971504544956+  
Email: hanisobhi@gmail.com :  الربيد اللكروين

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

ا�سعار ت�سفية
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 اإعــــــالن بالن�ســــر 
اأعمال اخلربة احل�سابية  

يف الدعوى رقم 2018/1327 جتاري كلي        
املدعي عليها : �ضركة اأم اأ�س لالإن�ضاءات - ذ م م - منطقة حرة 

بالإ�ضارة للمو�ضوع اأعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�ضابيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�ضادر عن حمكمة دبي ، يقت�ضي ح�ضوركم او 
من ميثلكم قانونا لالإجتماع ومراجعة اخلبري احل�ضابي / م�ضعب من�ضور )دبي - القرهود 
- بناية بنك ال�ضارقة - اأمانة حما�ضبون قانونيون - مكتب 312( - هاتف رقم 04-2868836 ، 
يوم الحد املوافق  2018/10/21 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحا ، وبخالف ذلك 
يكون موعد اق�ضاه �ضبعة ايام من تاريخ ن�ضر هذا العالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما 

لديكم من اوراق او م�ضتندات بخ�ضو�س مو�ضوع الدعوى.  
اخلبري احل�سابي 
م�سعب من�سور 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية       
يف التظلم رقم )2018/5865) تظلم من اأمر علي عري�سة رقم 2018/4911    ال�سارقة

اىل املتظلم �ضده : �ضاهد احمد عبدالرحمن �ضانديال - باك�ضتاين اجلن�ضية  
حيث ان املتظلم : بنك الإحتاد الوطني 

قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمه اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها بالغاء 
اىل  بال�ضافة   ، ال�ضفر  من  �ضده  املتظلم  مبنع  جمددا  والق�ضاء  منه  املتظلم  القرار 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام هذه املحكمة )دائرة الأمول امل�ضتعجلة ( يف متام ال�ضاعة 
الثامنة والن�ضف من �ضباح يوم 2018/10/28 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد وفان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ خمي�س 
حممد خمي�س را�ضد الفحل ، اجلن�ضية : الإمارات - وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن 
الأملنيوم  مل��ق��اولت  الف�ضي  الرمح  التجاري  ال�ضم  يف   %100 البالغة  ح�ضته  يف  )ت��ن��ازل( 
واملرخ�س    ، الأملنيوم  تركيبات  اعمال   ، �ضاد�ضة  فئة  الرخ�ضة مقاولت  ن�ضاط   - والزجاج 
من دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة  جتارية رقم 755832 ال�ضادر بتاريخ 
بو�ضباراجان �ضريو  ال�ضيد/  القت�ضادية بخورفكان.   اىل  التنمية  دائرة  2017/8/20 يف 
بوراتو بتمانابهان - اجلن�ضية : الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ضاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/6403)

املنذر : مرا�س ريتيل - �س ذ م م - وميثلها ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد يو�ضف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.5.2018 

العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 04114750 
G-5 ملك عبدعبدالعزيز ح�ضني عبدالرحمن  العنوان : مكتب رقم  اليه : فيرا لال�ضتثمارات - �س ذ م م -  املنذر 
خان�ضاحب - ديرة - ام الرمول اإمارة دبي رقم الهاتف 2853005-04 رقم الهاتف املتحرك : 6401235-050 ، فاك�س : 

2860360-04 رقم قطعة الر�س : 254-215 رقم  �س ب : 76249  اإمارة دبي 
اليه ب�ضرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�ضداد الق�ضاط ومتاأخرات اليجار والر�ضوم واملبالغ  املنذر  املنذر  يخطر 
املرتبة على  الوحدة امل�ضتاأجرة عربة عربة مقطورة )ك�ضك( رقم 751 الوحدة رقم 021 الكائنة على قطعة الر�س 
رقم 5138308 مبنطقة �ضيح �ضعيب 1 "ل�ضت اكزيت" اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ،  يف غ�ضون ثالثني يوما 
وذلك من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين 
وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى 

تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/6404)

املنذر : مرا�س ريتيل - �س ذ م م - وميثلها ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد يو�ضف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.5.2018 

العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 04114750 
املنذر اليه : تريو لإدارة املطاعم ملالكها ح�ضة ال�ضام�ضي �ضركة ال�ضخ�س الواحد - �س ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 302 - ملك �ضامل احمد بطي - املهريي - ال�ضغاية - اإمارة دبي رقم الهاتف : 5859929-02  رقم 
الهاتف املتحرك : 1100062-055 فاك�س : 5859928-02 - رقم قطعة الر�س : 156-113 ، اإمارة دبي.  

اليه ب�ضرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�ضداد الق�ضاط ومتاأخرات اليجار والر�ضوم واملبالغ  املنذر  املنذر  يخطر 
املرتبة على عربة مقطورة )ك�ضك( رقم OT002 الوحدة رقم "005"  الكائنة على قطعة الر�س رقم 5138308 
مبنطقة �ضيح �ضعيب 1 "ل�ضت اكزيت" اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ،  يف غ�ضون ثالثني يوما وذلك من تاريخ 
ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء 

الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/6402)

املنذر : مرا�س ريتيل - �س ذ م م - وميثلها ال�ضيد/ حممد يو�ضف حممد يو�ضف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.5.2018 

العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 04114750 
املنذر اليه : مطعم كلينتون �ضريت بايكنج كومباين - �س ذ م م -  العنوان : املحل رقم  PLG-01 الكائن على قطعة 
الر�س رقم 422-345 ملك اعمار العقارية - مبنطقة بردبي  برج خليفة - اإمارة دبي - رقم الهاتف : 04-3236242 - 

رقم الهاتف املتحرك : 2975666-050 ، فاك�س : 3236243-04 - �س ب : 283174 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة    
اليه ب�ضرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�ضداد الق�ضاط ومتاأخرات اليجار والر�ضوم واملبالغ  املنذر  املنذر  يخطر 
املرتبة على الوحدة امل�ضتاأجرة عربة مقطورة )ك�ضك( رقم 2010  الكائنة على قطعة الر�س رقم 5138308 مبنطقة 
�ضيح �ضعيب 1 "ل�ضت اكزيت" اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ،  يف غ�ضون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي 
بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم  )2018/6524) 

املنذر :  مارى اجن�س دي فريا اومينجا - الفلبني اجلن�ضية 
املنذر اليها : بيوتي اند فري�س �ضالون  

املو�ضوع 
 : املبلغ  )تفا�ضيل  دره��م(   43500( وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
اق�ضاها  1500( خالل مدة  اقل  نقدية  ودفعة  درهم   20000 ودين  درهم   25000 ا�ضتثمار 
)خم�ضة ايام( من تاريخ الن�ضر لهذا النذار واإل �ضي�ضطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات 
القانونية التي حتفظ له حقه وا�ضت�ضدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�ضب عن اي 
عطل او �ضرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

ال�ضيد/ حممد عا�ضف غفار كرمي 
البتدائية  التجارية  ابوظبي  حمكمة  من  لنا  ال�ضادر  التكليف  اىل  بالإ�ضارة 
الكلية كخبري هند�ضي يف الدعوى رقم 2018/108 جتاري كلي املقامة �ضدكم 

من �ضركة احلوية للمقاولت وال�ضيانة العامة 
ندعوكم حل�ضور الجتماع واملعاينة يف امل�ضروع مو�ضوع الدعوى 

وذلك يوم الربعاء املوافق 2018/10/24 م ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا يف موقع 
امل�ضروع مو�ضوع الدعوى.   وعليه فانتم مكلفون باحل�ضور �ضخ�ضيا او بوكيل 
ح�ضوركم  عدم  حالة  ويف  بالدعوى  اخلا�ضة  امل�ضتندات  كافة  ومعكم  معتمد 

�ضن�ضري يف الجراءات وفق تكليف املحكمة. 
اخلبري الهند�سي املنتدب 
دكتور مهند�ض / ح�سام الدين حممد ح�سنني  

دعوة اجتماع خربة ومعاينة

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اإعــــــالن بالن�ســــر 

يف الدعوى رقم 2018/4796 جزاء - ال�سارقة 
لدى حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

املرفوعة من :- اأي تي جي اأغرو ال�ضناعية 
�ضد داموداران مانيا بودجناي 

وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  للح�ضور  بودجناي مدعو  مانيا  داموداران   / امل�ضكو يف حقه 
معتمد لجتماع اخلربة احل�ضابية املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2018/10/25 ال�ضاعة 
10 �ضباحا وذلك مبقر اخلبري الكائن يف دبي - اخلليج التجاري - الأبراج التنفيذية - بناية 

ا�ضبكت تاور - املنطقة ب - الطابق الرابع - مكتب رقم 405 
م�ضطحبني معكم ن�ضختني من كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 

للتوا�ضل / هاتف رقم : 055-8653030 
اخلبري احل�سابي 
ا�سعد عبا�ض    

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 يف الدعوى  رقم  2018/1505 جتاري كلي 

املدعي : بنك الإحتاد الوطني - �س م ع 
املدعي عيهم : 1- ايرو تليكوم انرنا�ضيونال ليمتد ، 2-اديب عادل عكاوي ، 3-رول خمايل حرب - "يعلن 
 2018/1505 رقم  الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الن�ضر  حممد  عمار   / اخلبري 
جتاري كلي ، واملقامة من املدعي / بنك الحتاد الوطني - �س م ع  ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم 
ال�ضادة / ايرو تليكوم انرنا�ضيونال ليمتد وال�ضيد/ اديب عادل عكاوي ، وال�ضيدة / رول خمايل حرب 
مدعوون  حل�ضور اجتماع اخلربة امل�ضرفية  او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثنني  املوافق 
2018/10/22 م يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - 
بناية الو�ضل بزن�س �ضنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �ضابقا( - �ضارع رقم 27 - الطابق التا�ضع 
- مكتب رقم 902  رقم مكاين : 94178 32428  -  لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله، 

واإح�ضار جميع الأوراق وامل�ضتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  
عمار حممد الن�سر  

تكليف االإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6520 )

رقم  وكالة  مبوجب   ، الهرمي  حمدان   / املحامي  وميثلها   - م  م  ذ  �س  للرفيه  اعمار   : املنذر 
2018/1/191020 املوؤرخة لدى كاتب العدل بتاريخ 2018/9/25 

املنذر اليها : مقهى اندجلن�س - �ضبلندد ميلك �ضيك�س 
�ضيغة العالن بالن�ضر 

امل��ر���ض��دة بذمتها على مقهي   الي��ج��ار  م��ت��اأخ��رات  ���ض��داد  ب�����ض��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يخطر 
اندجلن�س - �ضبلندد ميلك �ضيك�س داخل كيدزينيا دبي -  دبي مول  يف غ�ضون 30 يوما وذلك من 
تاريخ ن�ضر هذا العالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات 
بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�ضداد 
بالر�ضوم وامل�ضاريف  الزامها  الفعلي مع  تاريخ الخالء  متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى 

واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعادة اعالن امل�ستاأنف �سده  

امل�ضتاأنف : بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
ا�ضتئناف رقم 1006 ل�ضنة 2017 م )مدين  )جزئي(( 

ا�ضتنئاف )حكم- اأمر( حمكمة عجمان الحتادية ال�ضتئنافية 
م   2017 ل�����ض��ن��ة   715 رق���م  ال��ق�����ض��ي��ة  يف  م   201../..../..... ب��ت��اري��خ   ال�����ض��ادر 

)مدين)جزئي((
اىل )من�ضور عبداهلل ماجد احمد املهريي )اإماراتي اجلن�ضية( ن�ضرا 

اعلم ان ال�ضتئناف يف الدعوى اعاله  �ضتنظره املحكمة يف ال�ضاعة 10.30 من يوم 
23 من �ضهر 10 �ضنة 2018 فان مل حت�ضر ب�ضخ�ضك او بوا�ضطة وكيلك املعتمد 

فان ال�ضتئناف �ضي�ضمع ويف�ضل فيه يف غيبتك. 
حرر الإعالن يف 2018/10/8  

 قلم اال�ستئناف       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / عميد �ضامل داود عا�ضور 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع   يف الدعوى رقم 2018/5505 الدائرة املدنية اجلزئية الأوىل     

نعلمكم بان   قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
�ضحيفتها  من  بن�ضخة  عليهما  املدعي  واعالن  الدعوى  لنظر  جل�ضة  اقرب  وحتديد  الدعوى  قيد   -

وامل�ضتندات املرفقة   - �ضم ملف النزاع رقم 2018/1802 
- الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يوؤديان للبنك املدعي مبلغ وقدره 56.167.96 درهم �ضتة 
القر�س  ر�ضيد  على  التفاقية  والفائدة  فل�ضا  وت�ضعون  و�ضتة  درهم  و�ضتون  و�ضبعة  ومائة  الف  وخم�ضون 
بواقع 12% �ضنويا من تاريخ 2018/5/31 م�ضافا اليها الفائدة التاأخريية 2% �ضنويا بجمايل الفائدة %14 

وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم  الثنني املوافق 2018/10/29 
امام دائرة اجلزئية الوىل ، القاعة 137 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها 

اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 

 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم  2016/1664 مدين كلي ال�سارقة 

اىل املدعى عليه الأول / رقيب اهلل ته�ضيل خان 
حيث ان املدعية / حممد حيدر برواز حممد يا�ضني 

قد اقامت عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، وتطالبكك ندب وتعيني 
يف  باملدعي  حلقت  التي  املادية  ال�ضرار  تقدير  مهمته  تكون  الدعوى  ذات  يف  �ضرعي  طبيب 
�ضحته و�ضالمته اجل�ضدية وحتديد ن�ضبة هذه ال�ضرار وعنا�ضرها مع حفظ كافة احلقوق 
يف تعديل الطلبات وفقا للنتيجة التي ت�ضفر عنها اعمال اخلربة بالتقرير النهائي ، بال�ضافة 
هذه  امام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذلك  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  للزامكم 
املحكمة )الدائرة الكلية الثالثة( يف متام ال�ضاعة التا�ضعة من �ضباح يوم 2018/11/6 م وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم 

ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1842 ل�سنة 2018    

اىل املحكوم عليه / كوريان ليليكوزي كورياكو�س - هندي اجلن�ضية   
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدارية قد ا�ضدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع  ل�ضنة 2015 مدين جزئي  الق�ضية رقم 3943  بتاريخ  2016/11/28 يف 
تاريخ  من   %7 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�ضافة  دره��م    )149122( وق��دره  مبلغ 
املطالبة يف 2015/10/11 وحتى متام ال�ضداد  ل�ضالح املحكوم له/ �ضركة بو�ضكو للتجارة 
- ذ م م  - وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�ضر. 
النظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�ضور يف  ويف حال 

الق�ضية يف غيابك
 رئي�ض ق�سم  التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/292 انابات مدنية  
طالب التنفيذ: تاتيانا اوديجوفا  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املرقبات - بناية الزرعوين - �ضقة 202 
املنفذ �ضده : راي ادو اردز 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة راأ�س اخليمة 
انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
ح�ضة يف عقار وحدة �ضكنية - رقم الر�س : 99 - املنطقة : مارينا فيو تاور اية - رقم الوحدة : 1506 - رقم 
البلدية : 267-392 - امل�ضاحة : 70.56 مر مربع - رقم املبنى : 1 - القيمة التقديرية ك 835450 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/292 انابات مدنية  

طالب التنفيذ: تاتيانا اوديجوفا  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املرقبات - بناية الزرعوين - �ضقة 202 

املنفذ �ضده : راي ادو اردز 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة راأ�س اخليمة 

انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
ح�ضة يف عقار وحدة �ضكنية - رقم الر�س : 99 - املنطقة : مارينا فيو تاور اية - رقم الوحدة : 1506 - رقم 
البلدية : 267-392 - امل�ضاحة : 70.56 مر مربع - رقم املبنى : 1 - القيمة التقديرية ك 835450 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/68 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي - �س م ع  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبيه - مبنى رقم 16 الطابق الثالث 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae  3135291835 رقم  مكاين   04-3834587 رقم  هاتف   - 
املنفذ �ضده : ممتاز عامل �ضديقي اني�س عامل �ضديقي - عنوانه :  اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله ، يعمل مدير عام لدى �ضركة 
)اربروز فور�ضت ري�ضور�ضيز �س م ح( الكائنة باملنطقة احلرة بجل علي - م�ضتودع رقم �ضي 147 )c147( - �ضارع رقم 731 - 
مكاين رقم 0719763867    انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية 
البيع)�ضركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  ان 
الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�ضراء  موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف 
خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم 
املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  :  نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة جبل علي الوىل - رقم الر�س : 103 - رقم املبنى  : 1 - ا�ضم املبنى : 

درهم   )678.125.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مر   90  : امل�ضاحة   -  114  : الوحدة  رقم   MED 48
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2018/18 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - فرع دبي - �ضابقا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل - موبايل رقم - هاتف رقم : 04/6075105 رقم 

مكاين 31850-95299 - / 
، الرقة �ضرق - �ضارع بني  اإم��ارة دبي - دي��رة - �ضركة فيفا للوازم املنزلية  املنفذ �ضده : مهرداد عظيم دهقان �ضاد  - عنوانه :  

يا�س - بناية امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة مكاين رقم )3005495192( 
اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  5.00 م�ضاء ويف الي��ام  ال�ضاعة   2018/10/24 املوافق  الأربعاء   انه يف يوم  
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم الر�س : 33 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : MED 42 - رقم الوحدة 

: 206 - امل�ضاحة : 92 مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )792.223.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/9557  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- مطعم وار�س للمندي - ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/ر�ضا عبداللطيف ال�ضيد املر�ضدي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )45114 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB185531461AE( ال�ضكوى  رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م( 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحا   املوافق 2018/10/18   يوم اخلمي�س  لها جل�ضة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اإعادة اإعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية  

اىل املدعى عليه / زي�ضان علي ن�ضري احمد  
املدعي/ دنيا للتمويل - ذ م م -  يف الدعوى رقم 2018/5536 الدائرة املدنية اجلزئية الأوىل

نعلمكم بان   قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
قبول قيد هذه الدعوى وحتديد اقرب جل�ضة لنظرها واعالن املدعي عليه بها قانونا 

- �ضم ملف النزاع رقم 2018/1488 جتاري ال ملف الدعوى املاثلة 
- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجمايل مبلغ وقدره 153.302.74 درهم وفائدة وقدرها %39.99 

من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2015/7/30 وحتى تاريخ ال�ضداد التام والفعلي 
الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

بوا�ضطة وكيل معتمد  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  ال�ضارقة الحتادية  اأمام حمكمة  يقت�ضي ح�ضورك  لذا 
املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ، امل�ضتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ،
2018/10/23 امام دائرة اجلزئية الوىل ، القاعة 137 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى 
الجراءات  اتخاذ  �ضيتم  ح�ضورك  عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�ضفك   - اأعاله  اليها  امل�ضار  املذكور 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه /  اأحمد حممد اأحمد يون�س 
نعلمكم بان املدعي / دار التمويل - �س م ع 

يف الدعوى رقم 2018/6069  جتاري جزيل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الف ومائة وثالث  يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 14123 درهم )اربعة ع�ضر  باأن  املدعي عليه  الزام 
وع�ضرون درهم ( مع الفائدة بواقع 12% �ضنويا من تاريخ 2018/3/11 وحتى ال�ضداد التام ، الزام 

املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضروفات والتعاب بحكم م�ضمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
ال�ضارقة  مبحكمة  الثانية   اجلزئية  الدائرة   5 الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  الحتادية 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/10/23 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه /  حممد را�ضد احمد بورنقني اآل علي 
نعلمكم بان املدعي / دار التمويل - �س م ع 

يف الدعوى رقم 2018/6013  جتاري جزيل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 29018.50 درهم  )ت�ضعة وع�ضرون الف وثمانية 
ع�ضر درهم وخ�ضمون فل�ضا( مع الفائدة بواقع 12% �ضنويا من تاريخ 2017/12/31  وحتى ال�ضداد 
التام ، الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضروفات والتعاب بحكم م�ضمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
ال�ضارقة  مبحكمة  الثانية   اجلزئية  الدائرة   5 الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  الحتادية 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/10/23 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �س  م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ال مكتوم - بناية ال�ضعلة 
املنفذ �ضده : رائد عادل باحكيم  واآخرون 

عنوانه :  اإمارة ابوظبي - منطقة امل�ضرف - حي ال�ضفارات - فيال رقم 2 
انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
 : امل�ضاحة   -  1253  -  326  : البلدية  رق��م   : : اجل��داف  املنطقة   -  284  : الر���س  رق��م   : بالكامل  العقار  بيع 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   10276768  : التقدرية  القيمة  مربع  مر   1193.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري  

طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �س  م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ال مكتوم - بناية ال�ضعلة 

املنفذ �ضده : رائد عادل باحكيم  واآخرون 
عنوانه :  اإمارة ابوظبي - منطقة امل�ضرف - حي ال�ضفارات - فيال رقم 2 

انه يف يوم  الربعاء   املوافق  2018/10/24  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
 : امل�ضاحة   -  1253  -  326  : البلدية  رق��م   : : اجل��داف  املنطقة   -  284  : الر���س  رق��م   : بالكامل  العقار  بيع 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   10276768  : التقدرية  القيمة  مربع  مر   1193.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اعادة اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / احمد غازي يو�ضف قاعود - فل�ضطيني اجلن�ضية 
نعلمكم بان املدعي / دار التمويل - �س م ع 

يف الدعوى رقم 2018/5996 الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الثالثة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 193.758.21 درهم مائة وثالث وت�ضعون الف و�ضبعمائة 
اقامة  تاريخ  وثمانية وخم�ضون درهم وواحد وع�ضرون فل�ضا والفائدة التفاقية بواقع 21% �ضنويا من 
الدعوى وحتى ال�ضداد التام مع ت�ضمني املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة بحكم 

م�ضمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
لذا يقت�ضي ح�ضورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 11 مبحكمة ال�ضارقة الحتادية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، وذلك بتاريخ 2018/10/30 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�ضفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم 

ار�ضال وكيل عنك فانه �ضيتم ا�ضتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6474 )

املنذر : حممد �ضليم عظيمي - اجلن�ضية : افغان�ضتان 
�ضد املنذر الول / �ضيد جاويد �ضيد حممد ن�ضيم - اجلن�ضية : افغان�ضتان 

املنذر اليها الثانية / �ضركة اندي�س جلوبال للتجارة العامة - �س ذ م م  
جمهول القامة 

املو�ضوع : طلب اعالن بالن�ضر 
رد   ، ب�ضرورة  جازمة  وب�ضورة  منهما  طالبا  اليهما  املنذر  املنذر  يتوجه  الن��ذار  هذا  مبقت�ضى 
اليه ب�ضخ�ضه وب�ضفته مديرا للمنذر  املنذر  قيمة اجمايل اربع �ضيكات بنكية حمررة من قبل 
الف  و�ضتمائة  مليونا  ع�ضر  )اربعة  دره��م   14.600.000 مبلغ  اجماليهم  والبالغ  الثانية  اليها 
درهم ( وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخه ت�ضلمه النذار ، واإل �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة  

الجراءات القانونية قبل املنذر اليهما. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/231  جتاري جزئي                                                

نعلنكم  الق��ام��ة  م   جمهول حمل  م  ذ  �س   - لل�ضحن  م��ون  �ضان  املحكوم عليه/1-  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/6/26  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/فا�ضت لوجي�ضتك�س لل�ضحن - �س ذ م م بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية 
درهم(  و�ضبعون  وت�ضعمائة  الفا  و�ضبعون  وخم�ضة  )مائة  دره��م   175970 مقداره  مبلغ 
والزمتها  ال�ضداد  مت��ام  وحتى   2018/1/24 تاريخ  من   %9 �ضنويا  باملائة  ت�ضعة  وفائدة 
بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2524 جتاري جزئي                                                
يو�ضف   / وميثلها   - المنية  وامل��ع��دات  الج��ه��زة  لتجارة  �ضنايرب  �ضركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول   - من�ضور  �ضالح 
م  م  ذ  �س   - اللكرونيات  لتجارة  ل�ضالح/ هونغهاي  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2018/1/10  يف 
ومتثلها ال�ضيدة/ هابني زهينج بالزام املدعي عليها )�ضنايرب لتجارة الجهزة واملعدات المنية 
- وميثلها / يو�ضف �ضالح من�ضور( بان توؤدي للمدعية )هونغهاي لتجارة اللكرونيات - �س 
ذ م م ومتثلها ال�ضيدة / هيبني زهينج( مبلغ وقدره 64000 اربعة و�ضتون الف درهما والفائدة 
القانونية بواقع 9% �ضنويا من 2017/7/20 وحتى ال�ضداد التام والزمتها بالر�ضوم وامل�ضاريف 
ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة(  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2573 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �ضكرة كيوك لينك �ضتار للو�ضاطة التجارية - ذ م م  
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  
2018/9/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ امل�ضتقبل الخ�ضر للو�ضاطة 
العقارية - �س ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي  للمدعية مبلغ خم�ضني 
الف درهم والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/731  جتاري كلي               

م  2-ي��و���ض��ف علي  م  ذ  ���س  دار الرق���م للمقاولت -  امل��دخ��ل / 1-  اىل اخل�ضم 
خان �ضردار علي خان - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضيمك�س توب 
مك�س )�س ذ م م(   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )783.340.38 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
متام  وح��ت��ى  الق�ضائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
ال�ضداد.  وح��ددت لها جل�ضة يوم الح��د  املوافق  2018/10/21  ال�ضاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3339  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نا�ضيونال جلف لالإن�ضاءات - �س ذ م م 2-نا�ضر علي ي�ضلم ح�ضن 
3-ماهر علي ي�ضلم ح�ضن  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/  امتو�ضت ملواد البناء 
الدين )احل��ق( و�ضحة احلجز  الدعوى ومو�ضوعها  دع��وى ثبوت  اأق��ام عليك  -  قد 
التحفظي رقم 485/2018 مببلغ وقدره 235200 درهم والزام املدعي عليهم بالت�ضامن  
اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   235200 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي�ضددوا  ان 
املحاماة مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.   وحددت لها جل�ضة 
يوم الحد  املوافق  2018/10/28  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2021  ا�ستئناف جتاري   
جمهول  م    م  ذ  �س   - ما�ضرز  ف��ود  1-اإيتاليان  �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / اي ام جي ثيم بارك - �س ذ م م وميثله 
/ موزة عبيد ربيع اخلظر  قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 
: 2018/1652 جتاري جزئي وحددت لها جل�ضه يوم الثنني   املوافق 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة    2018/10/22
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1648   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- درمتان جي ام بي ات�س  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ديفي لليخوت - �س ذ م م وميثله / مي�ضال 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  �ضلهوب  قد  اأم��ادو 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )270531( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2012   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- اأنور مو�ضى مطر  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ مكتب منذر احلمادى للمحاماة وال�ضت�ضارات 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال��ق��ان��ون��ي��ة  
دره��م اىل طالب  وق��دره )22042(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6517 )

املنذر : �ضركة �ضتار وود لل�ضناعات -  ذ م م 
املنذر اليها : �ضركة اأرابتك لالإن�ضاءات - �س ذ م م  

عقد  مبوجب  ذمتها  به  امل�ضغول  املبلغ  �ضداد  وب�ضرورة  ب�ضرعة  الن��ذار  ه��ذا  ومبوجب  نخطركم 
مقاولة موؤرخ 2015/10/13 تعاقدت املنذرة )املقاول من الباطن( مع املنذر اليها )املقاول الرئي�ضي( 
على توريد وتركيب اأعمال النجارة )اأبواب خ�ضبية ، خزانات( يف م�ضروع فيالت �ضانكتواري فولز 
مبنطقة جولف جمريا فر�ضد بذمتها مبلغ وقدره  1.610.330.26 درهم )مليون �ضتمائة وع�ضر 
الف وثالثمائة وثالثون درهما و�ضتة وع�ضرون فل�ضا( ل�ضالح املنذرة وذلك مدة اق�ضاها خم�ضة 
ايام من تاريخ الإعالن بالن�ضر ، وننذركم باإنه يف حالة تخلفكم عن ال�ضداد ونفاذ املهلة القانونية 
ملزم  ق�ضائي  حكم  ل�ضت�ضدار  والق�ضائية  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  للمنذرة  يحق  فاإنه 
احلقوق  كافة  حفظ  مع  التقا�ضي  وم�ضروفات  ور���ض��وم  القانونية  الفائدة  مع  بال�ضداد  �ضدكم 

الخرى للمنذرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/9049  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الأريج لتجارة امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد علي حممد �ضالح قد اأقام عليك الدعوى 
والر�ضوم  دره��م(   57000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
جل�ضة  لها  وح���ددت   MB185204629AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف 
 ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2018/10/22 املوافق  الثنني  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/9172  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املجموعة الزراعية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احل��ق  �ضم�س  العابدين  /زي��ن  املدعي  ان 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   15125( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
واتعاب املحاماة رقم ال�ضكوى:MB185146722AE وحددت لها جل�ضة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2018/11/4 املوافق  الحد  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/5985  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�س للحلول �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /يا�ضر حممد عبده بدوي ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )25021 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
 MB182576380AE:2500( درهم وبالر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
�س   08.30 ال�ضاعة   2018/11/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/9016  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد جمعه �ضامل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�ضابر خان غفار خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   22850( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
 mb180530018ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )2000(
�س   08.30 ال�ضاعة   2018/10/18 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/7067  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املرحالت ل�ضت�ضارات الهند�ضية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عطا املنان ادري�س حممد ادري�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   97434( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
 MB183692749AE:2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
�س   09.30 ال�ضاعة   2018/11/8 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/5686  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تك�ضا�س تاورز ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام عليك  املدعي /�ضعبان عبداحلميد احمد حممود قد  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20672 درهم( 
دره��م وتذكرة ع��ودة مببلغ وق��دره )2000( دره��م وبالر�ضوم وامل�ضاريف يف 
وحددت لها جل�ضة يوم الثنني   MB182263574AE:ال�ضكوى رقم
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2018/11/12 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/4536  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- دريك اند �ضكل اجنينريجن ���س.ذ.م.م 2- دريك اند 
�ضكل انرنا�ضيونال جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد 
زاهي عبداللطيف اخلطيب  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )265914( درهم وت�ضليمه  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/4256  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- تا�ضك ليرب �ضريف�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
كرم  علي  وميثله:ابراهيم  عبدالرحمن  التنفيذ/هارون  طالب  ان  مب��ا 
حممد خوري  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )61000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )4420( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

ي�شم حمطات عمل ومكاتب حديثة ومينح الرتاخي�ض لل�شركات النا�شئة
مدينة خليفة ال�سناعية تطلق »مركز تنمية وريادة 

الأعمال« لت�سهيل مزاولة الأعمال بالدولة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت مدينة خليفة ال�ضناعية يف اأبوظبي “مركز تنمية وريادة الأعمال” 
الذي يوفر م�ضاحات عمل ومكاتب وباقة من خيارات الرخي�س التجارية 
منو  تعزيز  اإىل  الرامية  جهودها  اإط��ار  �ضمن  ذل��ك  وي��اأت��ي  فّعالة،  بتكلفة 
دولة  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  الأع��م��ال  ري���ادة  قطاع  وازده���ار 
الإمارات. وتتمتع مدينة خليفة ال�ضناعية، اإحدى اأكرب املناطق ال�ضناعية 
مبوقع مثايل ي�ضهل من  “موانئ اأبوظبي”،  يف ال�ضرق الأو�ضط التابعة ل� 
وريادة  تنمية  “مركز  ويتيح  ودب��ي.  اأبوظبي  من  كل  اإىل  الو�ضول  خالله 
يف  دره��م  األ��ف   13 من  تبداأ  بتكلفة  وامل�ضاريع  ال�ضركات  اإن�ضاء  الأعمال” 
النا�ضئة  لل�ضركات  خ��دم��ات��ه  اجل��دي��د  امل��رك��ز  وي��ق��دم  ���ض��اع��ة.   24 غ�ضون 
من  ذلك  وغري  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  والتّجار  الأعمال  ورّواد 
امتداداً  ُيعد  وه��و  القطاعات،  من  وا�ضعة  جمموعة  �ضمن  ال�ضت�ضاريني 
للتزام مدينة خليفة ال�ضناعية بامل�ضاهمة يف حتقيق اأهداف روؤية اأبوظبي 
الق��ت�����ض��ادي��ة. ووف��ق��اً ل��الإح�����ض��اءات ال�����ض��ادرة ع��ن وزارة الق��ت�����ض��اد، متّثل 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة اأكرث من %94 من اإجمايل عدد ال�ضركات 
العاملة يف دولة الإمارات ويعمل لديها اأكرث من %86 من القوى العاملة 
الرئي�س  �ضاتورفيدي،  �ضمري  ق��ال  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه  اخل��ا���س.  القطاع  يف 
التنفيذي ملدينة خليفة ال�ضناعية: ُيعد قطاع امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة 
وال�ضركات النا�ضئة رافداً رئي�ضياً يف بناء اقت�ضاد قوي ومتنوع، مبا ي�ضاهم 
يف خلق فر�س عمل وحتفيز البتكار. ومن هذا املنطق، تبلّورت فكرة اإن�ضاء 

مركز تنمية وريادة الأعمال لدعم منو وازدهار هذا القطاع احليوي.
واأ�ضاف �ضمري قائاًل: “ومن خالل املركز، بات باإمكان رّواد الأعمال تاأ�ضي�س 
�ضركاتهم يف غ�ضون 24 �ضاعًة والتوا�ضل مع رواد العمال ذوى الهتمامات 
امل�ضركة لبحث �ُضبل التعاون والبتكار، وكل ذلك بتكلفة تناف�ضية. وبف�ضل 
ما يقدمه املركز من خدمات �ضريعة ذات تكلفة فّعالة، �ضتتمكن ال�ضركات 
من الركيز على توظيف وقتها وراأ�س مالها ب�ضكل اأمثل باعتبارهما اأهم 
وريادة  تنمية  “مركز  وي�ضتوعب  وازده��اره��ا«.  منّوها  تعزيز  يف  عن�ضرين 
املوؤ�ض�ضات  اأبوظبي، الآلف من  ال�ضناعية  التابع ملدينة خليفة  الأعمال”، 
ال�ضغرية واملتو�ضطة ورّواد الأعمال وال�ضركات النا�ضئة والأعمال ال�ضغرية، 
اخلا�ضعة  العمل  ومكاتب  حمطات  من  وا�ضعة  حمفظة  حالياً  يوفر  كما 

لنظام املناطق احلرة التي مت تد�ضينها خالل ال�ضهر اجلاري.

مب�شاركة االإمارات ودول خليجية وعربية واآ�شيوية:

انطالق ور�سة عمل بالدار البي�ساء لتعزيز ال�سياحة العائلية يف املغرب

نظمت لهم بعثة جتارية عرب مكتبها التمثيلي لعقد اجتماعات مع دوائر وهيئات حكومية معنية

غرفة دبي ت�ستقطب 9 �سركات �سينية متخ�س�سة باملدن الذكية حل�سور جيتك�س

•• الدار البي�صاء-الفجر: 

البي�ضاء  ال�������دار  م���دي���ن���ة  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
لبحث  ع��م��ل  ور���ض��ة   ، امل��غ��رب��ي��ة  باململكة 
بح�ضور  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ة  ت��ن�����ض��ي��ط 
خ���رباء وم�����ض��وؤول��ني م��ن دول���ة الإم���ارات 
والعربية  اخلليجية  ال���دول  م��ن  وع���دد 

وال�ضيوية.
و����ض���ارك يف ور���ض��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي نظمها 
املغربي  ال���وط���ن���ي  الإق���ل���ي���م���ي  امل���ك���ت���ب 
ال�ضرق  مل��ن��ط��ق��ة  اب��وظ��ب��ي  ل��ل�����ض��ي��اح��ة يف 
الأو�ضط واآ�ضيا ، و�ضركة نريفانا لل�ضفر 
اأكرث  ، ام�س، م��دراء وممثلي  وال�ضياحة 

من 50 �ضركة خليجية وعربية.
 وبلغ عدد امل�ضاركني من اجلانبني اكرث 
200 م�����ض��وؤول وخ��ب��ري م��ن قطاع  م��ن 
ال�ضيافة ، حيث مت الركيز على تن�ضيط 
ال�ضياحة العائلية يف املغرب. كما عر�س 
اجلانب املغربي العديد خيارات الإقامة 
يف الفنادق واملنتجعات الفاخرة، واملعامل 

ال�ضياحية يف مدن اململكة املغربية. 
فعاليات  ���ض��م��ن  ال���ور����ض���ة  ه����ذه  وت���ق���ام 
الفرة  خ�����الل  ال���روي���ج���ي���ة  اجل����ول����ة 
 2018 اأك����ت����وب����ر   18 اىل   14 م����ن 
“ ي��وغ��و موروكو2018  ���ض��ع��ار   حت��ت 

.«  YougoMorocco
البينية  ال�����ض��ي��اح��ة  ل��ت��ع��زي��ز  وت����ه����دف 
اململكة  م���دن  ايل  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية 

اليوم بفندق كنزي تاور يف الدار البي�ضاء 
لإقامة ج�ضور  تهدف  ه��ذه اجلولة  ان   ،
التعاون بني وكالت ال�ضياحة وال�ضفر يف 
والأردن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
املغرب  وم�����ض��ر وال��ه��ن��د ون��ظ��ريات��ه��ا يف 
وتطوير  ال�����ض��ي��اح��ة  ت��دف��ق  ع��ل��ى  للعمل 

ادوات ال�ضتثمار ال�ضياحي.
وق���ال ان���ه ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س ه��و ترويج 
امل��ن��ت��ج ال�����ض��ي��اح��ي امل���غ���رب���ي يف اأ����ض���واق 
العربية  اخل��ل��ي��ج  وم��ن��ط��ق��ة  الإم��������ارات 
وال�����ض��رق الأو���ض��ط وال��ه��ن��د ، م�ضريا ان 
برامج وحمالت ترويجية  اأع��دت  ب��الده 
املغربي  ال�ضياحي  املنتج  لرويج  مكثفة 
ل�ضياحة  ل���ل���روي���ج  اخل��ل��ي��ج  مب��ن��ط��ق��ة 

العطالت على مدار ال�ضنة ،  
ال�ضيافة  ق���ط���اع  ي�����ض��ه��د   “ ان  وت���وق���ع 
اقبال  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  وال�����ض��ي��اح��ة يف 
اخلليج  دول  م���ن  ال�����ض��ي��اح  م���ن  ك���ب���ريا 
يف  وال��ه��ن��د  والأردن  وم�����ض��ر  ال��ع��رب��ي��ة 
هذه  اط��الق  بعد  خا�ضة  املقبلة  املرحلة 
على  ال��ث��اين  للعام  الرويجية  احلملة 

التوايل » .
واأ�ضار اىل ان بالده توفر كافة متطلبات 
اخلليج  دول  م���ن  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ة 
الثقايف  والغني  التنوع  بف�ضل  العربية 

الذي ت�ضهده اململكة .
ال�����ض��ي��د ع��م��ر العلي  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
للم�ضاريع  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  ال����رئ����ي���������س 

ال�ضركات  مم��ث��ل��ي  وع���ق���د    . امل��غ��رب��ي��ة 
واخلرباء لقاءات جانبية لت�ضجيع اقبال 
املغرب  اىل  والعرب  اخلليجيني  ال�ضياح 
املعروفة  ال�ضياحية  باملناطق  والتعريف 

يف اململكة املغربية.
�ضاكر مدير   ال�ضيد حممد �ضادق  وق��ال 
املغربي  ال���وط���ن���ي  الإق���ل���ي���م���ي  امل���ك���ت���ب 
ال�ضرق  مل��ن��ط��ق��ة  اب��وظ��ب��ي  ل��ل�����ض��ي��اح��ة يف 
ال�ضيافة  ق��ط��اع  “ان   ، واآ���ض��ي��ا  الأو���ض��ط 
امل��غ��رب��ي��ة تو�ضل  امل��م��ل��ك��ة  وال�����ض��ي��اح��ة يف 
والتفاقيات  ال�ضراكات  من  العديد  اىل 
ال�ضفر وال�ضياحة اخلليجية  مع وكالت 
والعربية الهندية املهتمني ب�ضوق ال�ضفر 

املغربي.
ظهر  �ضحافية  ت�ضريحات  يف  واأو���ض��ح 

ثالثة يخوت تعر�ض للمرة االأوىل يف اأبوظبي
»اأزميوت لليخوت« تعر�س اأحدث موديالتها خالل 

م�ساركتها يف معر�س اأبوظبي الدويل للقوارب 2018
•• ابوظبي-الفجر: 

ال�ضركة الرائدة يف �ضناعة اليخوت الفاخرة  “اأزميوت لليخوت”،  ك�ضفت 
على م�ضتوى العامل، والتي متتلك �ضبعة مكاتب يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
مبا يف ذلك يف دولة الإمارات، عن م�ضاركتها يف الدورة الأوىل من معر�س 

اأبوظبي الدويل للقوارب 2018 من 17 اإىل 20 اأكتوبر اجلاري.
نهيان  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت  للقوارب،  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  ينظم 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
ي�ضكل  الريا�ضي.  اأبوظبي  ورئي�س جمل�س  والإن�ضانية،  لالأعمال اخلريية 
)اأدنيك(،  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �ضركة  ت�ضت�ضيفه  ال��ذي  املعر�س 
من�ضة  يوفر  حيث  ع��ام،  ب�ضكل  واملنطقة  اأبوظبي  للعا�ضمة  مهمة  اإ�ضافة 
البحري  القطاع  يف  العاملني  جتمع  فريدة 
من خمتلف اأنحاء العامل حتت مظلة واحدة.  
باأكرب  لليخوت”  “اأزميوت  تتميز جمموعة 
باحجام  ال���ع���امل،  يف  ال��ي��خ��وت  م��ن  ت�ضكيلة 
تراوح بني 34 قدماً و35 مراً، و�ضيتمكن 
من  للقوارب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  زوار 
التعرف عن قرب اإىل عدد من يخوت اأزميوت 
و”72 فالي  ت�ضمل: “غراند 27 مري”، 

و”اأزميوت 77 اإ�س«.  بريدج”، 
»غراند 27 مري” يخت فاخر مزود بنظام 
ويقدم  امل��ع��زز،  للتوجيه  املبتكر  اأوبتيمو�س 
مفهوماً فريداً لليخوت الفاخرة ذات البدن 
اجلناح  وج���ود  م��ع  الفئة،  ه��ذه  يف  العري�س 
الأ���ض��ا���ض��ي ع��ل��ى ال�����ض��ط��ح ال��رئ��ي�����س لليخت، 
ما  اأخ���رى،  كبائن  خم�ضة  اإ�ضافة  واإمكانية 

يعد ميزة فريدة يف يخوت بهذا احلجم.
وتتميز اليخوت يف جمموعة “فالي بريدج” 
ومت  الوا�ضعة،  وامل�ضاحات  وامل��رون��ة  بالأناقة 
الب�ضري  لك�ضر احلاجز  ت�ضميمها خ�ضي�ضاً 
مع ال�ضماح بتدفق اأكرب كمية من ال�ضوء من 
خالل النوافذ لتوفري اأجواء تبعث على الراحة وال�ضرخاء، وي�ضاف يخت 
امل�ضممة  الإيطالية  اليخوت  اأج��ود  قائمة  اإىل  بريدج  ف��الي   72 اأزمي��وت 
تطبيقها  يتم  والتي  الرفيهية  الأن�ضطة  معايري  لأعلى  وفقاً  وامل�ضنعة 
اأك��رب م�ضاحة داخلية ممكنة  ال��زوارق اخلفيفة، ومت ت�ضميمها لتوفري  يف 
كل من  ال�ضوء يف  اأهمية  على  والتاأكيد  الراحة  معايري  اأعلى  مراعاة  مع 

ال�ضالون الرئي�ضي والطبقة ال�ضفلية، دون امل�ضا�س بامل�ضاحة اخلارجية.

نريفانا  ����ض���رك���ة  ل������دى  والت�����������ض�����الت 
اجل����ول����ة  ان  وال���������ض����ي����اح����ة  ل���ل�������ض���ف���ر 
“ ي��وغ��و موروكو2018  ال��روي��ج��ي��ة  
انطلقت    «  YougoMorocco
هذا العام من الدار البي�ضاء اكرب املدن 
اي�ضا  وهي   ، واأهمها  الرائعة  ال�ضياحية 
و�ضوف   ، الق��ت�����ض��ادي��ة  امل��غ��رب  عا�ضمة 
ذات  مراك�س  مدينة  اىل  اجل��ول��ة  متتد 
العريق  وال��ت��اري��خ  ال�����ض��اح��رة  الطبيعة 
.موؤكداً احلر�س على العمل مع خمتلف 
وكالء ال�ضفر وال�ضياحة يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي وم�ضر والأردن والهند 
للرويج للمنتوج ال�ضياحي والعمل على 

ازدهار ال�ضياحة يف املغرب.«
ال�������ض���ف���ر  وك������������الء  ان  اىل  واأ����������ض���������ار 

امل�ضاركني   والإع���الم���ي���ني  وال�����ض��ي��اح��ة 
م������������������وروك������������������و2018  ي����������وغ����������و   “
�ضوف   .  «  YougoMorocco
الراث  م��ن  مواقع  ع��دد  يطلعون على 
اأوج�����ه  ال���ع���امل���ي وال���ت���ع���رف ك���ذل���ك اىل 
جبلية  �ضياحة  م��ن  امل��غ��رب  يف  ال�ضياحة 
بيئية  و���ض��ي��اح��ة   ، �ضاطئية   ، ري��ا���ض��ي��ة   ،
تهدف  احلملة  ه��ذه  ان  واك��د  وثقافية. 
ال�ضفر  ���ض��رك��ات  ل��ت��ن�����ض��ي��ق اجل���ه���ود م���ع 
القطاع  ع���ن  وامل�������ض���وؤول���ني  وال�����ض��ي��اح��ة 
ال�����ض��ي��اح��ي يف امل���غ���رب مل�����ض��اع��ف��ة اأع����داد 
من  امل���غ���رب���ي���ة،  امل���م���ل���ك���ة  اإىل  ال�������ض���ي���اح 
ب�����ض��ك��ل خا�س،  امل��واط��ن��ني اخل��ل��ي��ج��ي��ني 

وال�ضرق الأو�ضط ب�ضكل عام.
 وو�ضف العلي هذه احلملة بانها واحدة 
الت�ضويقية  امل����ب����ادرات  واب�����رز  اه���م  م���ن 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��امل��وؤه��الت ال�����ض��ي��اح��ي��ة التي 
والعاملني  املهنيني  ب��ني  امل��غ��رب،  مت��ي��ز 
ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضياحي  القطاع  يف 

الأو�ضط واآ�ضيا ، 
وقال ان م�ضاركة نحو 50  من م�ضوؤويل 
اململكة  م��ن  وال�ضفر  ال�ضياحة  �ضركات  
العربية  والإم����ارات  ال�ضعودية  العربية 
والأردن  وم�ضر  عمان  و�ضلطنة  املتحدة 
املغاربة  نظرائهم  ع��ن  ف�ضاًل   ، والهند 
�ضوف يتيح اطالق برامج وباقات خا�ضة 
لت�ضويق املنتوج ال�ضياحي املغربي يف هذه 

الدول. 

 اأحمد بن حميد النعيمي يطلق نظام التخطيط املايل الذكي خالل »جيتك�س«
•• دبي -وام:

اأطلق ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ضاحب 
ل��ل�����ض��وؤون الإداري�������ة واملالية  ال�����ض��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان 
التخطيط  “نظام  ع��ج��م��ان  امل��ال��ي��ة يف  دائ����رة  رئ��ي�����س 
املالية  ال����ض���ت���دام���ة  ي���دع���م  ال�����ذي  الذكي”  امل�����ايل 
املالية، وي�ضمن  ويحقق الكفاءة يف تخ�ضي�س املوارد 
ال�ضتخدام الأمثل للتقنيات احلديثة مبا يعزز اآليات 
العمل املوؤ�ض�ضي وي�ضرع تقدمي اخلدمات على م�ضتوى 
ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان وذل���ك خ���الل م�����ض��ارك��ة ال���دائ���رة يف 
اأ�ضبوع جيتك�س للتقنية 2018 املقام حاليا يف مركز 
اأحمد بن حميد  ال�ضيخ  واأ�ضاد  العاملي.  التجاري  دبي 
عجمان  مالية  خل��دم��ات  ال��ذك��ي  بالتحول  النعيمي 
يعترب قفزة  الذكية  اخل��دم��ات  اإط���الق  اأن  م��وؤك��دا   ..
واأفراد  وال�ضركاء  املتعاملني  خدمة  جمال  يف  نوعية 
التطور  مواكبة  يف  ال��دائ��رة  جهود  ويعك�س  املجتمع 
وتطويعها  الذكية  التقنيات  من  وال�ضتفادة  امل�ضتمر 

خلدمة العمل املوؤ�ض�ضي ان�ضجاما مع روؤية احلكومة 
يف ال�ضري نحو حتويل مدينة عجمان اإىل مدينة ذكية 

يف خدماتها كافة املقدمة ملتعامليها.
اآل علي مدير  اأح��م��د  م���روان  �ضعادة  اأك��د  م��ن جانبه 
اأن����ه م��واك��ب��ة للثورة  ع���ام دائ�����رة امل��ال��ي��ة يف ع��ج��م��ان 
ياأتي نظام التخطيط  الرقمية بالذكاء ال�ضطناعي 
الذكاء ال�ضطناعي  اأ�ض�س  الذكي معتمدا على  املايل 
امل��ع��ل��وم��ات ال��رق��م��ي��ة لعر�س  ب��ال��ت��ق��اري��ر ول���وح���ات 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ب���دوره���ا ت��دع��م القيادة 
ل��ذا يعترب  الإم���ارة  ال��ق��رارات يف  اتخاذ  والإدارة على 
النظام من اأهم امل�ضاريع ال�ضراتيجية للعام 2018 
املتعلقة بالتحول الإلكروين والذكي يف كل الدوائر 
مل�ضاهمته  ع��ج��م��ان  اإم������ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 

امللحوظة يف حتقيق روؤية عجمان 2021.
التخطيط  عمليات  يعزز  النظام  اأن  علي  اآل  واأ�ضاف 
واملوازنة احلكومية  املالية  واإع��داد اخلطة  والتحليل 
لإمارة عجمان عن طريق ال�ضراكة بني دائرة املالية 

الإم���ارة  يف  املختلفة  احلكومية  وال��دوائ��ر  واجل��ه��ات 
احلكومية  امل����وارد  اإدارة  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  مي��ث��ل  وه���و 
مرحلة  م���ن  ع���ربه  �ضتخطو  ال��ت��ي  ع��ج��م��ان  لإم�����ارة 
والتحليل  التخطيط  مرحلة  اإىل  الإن��ف��اق  مراقبة 
على  النظام  يعمل  حيث  احلكومي  الأداء  وم��راق��ب��ة 
بناء خطة متو�ضطة املدى ترمي للتحول اإىل موازنة 
التخطيط  ب��ني  والتكامل  ال��راب��ط  وحتقيق  الأداء 
ال�ضراتيجي والتخطيط املايل لتحقيق الن�ضباط 
امل���ايل وال���ض��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة ومن���و اق��ت�����ض��ادي متنوع 
وم�ضتدام. من جانبه اأو�ضح عبد اهلل اجلناحي مدير 
اإدارة املوازنات احلكومية يف الدائرة اأن النظام ي�ضاهم 
يف رفع كفاءة التخطيط املايل وت�ضريع عملية اإعداد 
وال��دوائ��ر احلكومية يف  امل��وازن��ة يف اجل��ه��ات  وتنفيذ 
القرارات  ات��خ��اذ  م��ن  �ضيمكنها  ال��ذي  الأم���ر  عجمان 
اأدوات  على  بالعتماد  وفعالية  بكفاءة  املوازنة  واإدارة 
هذا  يف  املمار�ضات  اأف�ضل  على  مبنية  حلظية  قيا�س 
اأن النظام ميكن احلكومة  املجال. واأ�ضاف اجلناحي 

املنطق  با�ضتخدام  امل�ضكالت  وحتليل  التخطيط  من 
كما اأنه يتعرف على املدخالت ويحللها جيدا لتقدمي 
اح��ت��ي��اج��ات احل��ك��وم��ة بكفاءة  تلبي  ال��ت��ي  امل��خ��رج��ات 
تكون  حيث  امل�ضتمر،  التطوير  م��ن  وميكن  وفعالية 
للمراقبة  اخل�ضوع  دون  وذاتية  اآلية  التحليل  عملية 
الهائل  الكم  معاجلة  على  النظام  ويقدر  والإ���ض��راف 
م���ن ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات امل��دخ��ل��ة ع��ل��ي��ه ك��م��ا اأنه 
البيانات  يف  املت�ضابهة  الأمن���اط  مالحظة  ي�ضتطيع 

وحتليلها بفعالية اأكرب من العقل الب�ضري.
اإ�ضافة ايل مميزات اأخرى منها اإيجاد احللول للم�ضاكل 
و�ضا�ضاته  با�ضتخدام قدراته الربجمية  املاألوفة  غري 
من  واملوثوقية  املتابعة  واإمكانية  واملاألوفة  الب�ضيطة 
خالل �ضجرة �ضري الأعمال والعتمادات التي متر بها 

البيانات قبل رفعها لالعتماد.
ومن املنتظر اأن ت�ضتعر�س الدائرة عددا من اخلدمات 
يف  ال��ت��وايل  على  الثالثة  م�ضاركتها  خ��الل  امل��ح��دث��ة 

اأ�ضبوع جيتك�س للتقنية 2018.

•• دبي -الفجر: 

و�ضمن   ،  2021 ال��ذك��ي��ة  دب����ي  ب��خ��ط��ة  ال���ت���زام���اً 
جهودها ل�ضتقطاب ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة 
جت�ارة  لغرفة  التمثيلي  املكتب  جن��ح  الإم����ارة،  اإىل 
بعثة  تنظيم  يف  بال�ضني  �ضنغهاي  يف  دب��ي  و�ضناعة 
ال�ضينية  ال�����ض��رك��ات  اأب�����رز  م���ن   9 ���ض��م��ت  جت���اري���ة 
�ض���������نغهاي  م��ن  الذكي���������ة  بامل�����دن  املتخ�ض�ضة 
للتقنية  جيتك�س  “اأ�ض���������بوع  فعاليات  يف  للم�ضاركة 

.»2018
م��ن الجتماعات خالل  ع���دداً  ال��زائ��ر  ال��وف��د  وعقد 
والهيئات  ال�����دوائ�����ر  م����ع  ج��ي��ت��ك�����س  يف  م�����ض��ارك��ت��ه 
احلكومية املعنية وقام بزيارة اأجنحتها امل�ضاركة يف 

املعر�س والتي �ضملت ..
اجلنوب  ودب���ي  بدب����ي  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق  هيئ��ة 

ودائ������رة ال�����ض�����������ي��اح��ة وال��ت�����ض�����وي��ق ال���ت���ج���اري بدبي 
 2020 اك�ض���بو  دبي ومكتب  �ضرطة  اإىل  بالإ�ضافة 

دبي.  
تعرفت  حيث  ال��ل��ق��اءات،  ترتيبات  الغرفة  ون�ضقت 
ومتطلبات  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ال�ضينية  ال�����ض��رك��ات 
اخلدمات الذكية يف قطاعات حمددة تبعاً ملتطلبات 
لعقد  متهيداً  واخل��ربات  الأفكار  وتبادلوا  الدوائر، 
�ضراكات م�ضركة م�ضتقبلية تفيد جمتمع الأعمال 
يف دب����ي، وت�����ض��رع م���ن ال��ت��ح��ول ال���ذك���ي يف خمتلف 

جمالت احلياة الجتماعية والقت�ضادية يف دبي.
واأ�ضار عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية يف غرفة 
تعريف  اإىل  ه��دف��ت  ال��ت��ج��اري��ة  البعثة  ان  اإىل  دب��ي 
ال�ضركات  اأب��رز  من  تعترب  التي  ال�ضينية  ال�ضركات 
باملتطلبات  ال��ذك��ي��ة،  ب��امل��دن  املتخ�ض�ضة  ال��ع��امل��ي��ة 
امل��ت��زاي��دة ل��ع��دد م��ن ال��ه��ي��ئ��ات وال���دوائ���ر املعنية يف 

حيث  املتنوعة،  خدماتها  يف  ال��ذك��ي  بالتحول  دب��ي 
ال�ضركات  ه��ذه  ا�ضتقطاب  على  العمل  الغرفة  يهم 
يف  لها  تواجد  وتاأ�ضي�س  دب��ي  اإىل  املبتكرة  ال�ضينية 

الإمارة.
يوفر  للتقنية  جيتك�س  ا�ضبوع  ان  اإىل  خ��ان  ول��ف��ت 
ف��ر���ض��ة م��ث��ال��ي��ة ل���ه���ذه ال�����ض��رك��ات ل���الط���الع على 
امل�ضتوى الذي و�ضلت اإليه اخلدمات الذكية يف دبي، 
وعقد اجتماعات مع �ضركاء حمتملني، والعمل على 
جذب تقنيات وابتكارات ذكية متطورة اإىل الإمارة، 
الأعمال،  جمتمع  دع��م  ملتزمة  الغرفة  اأن  م��وؤك��داً 
يف  ال�ضتثمار  بفر�س  اخلارجية  ال�ضركات  وتعريف 

قطاعات دبي املتنوعة.
للتقنية  جيتك�س  اأ���ض��ب��وع  يف  دب���ي  غ��رف��ة  وت�����ض��ارك 
2018، عرب جناح خا�س ت�ضتعر�س فيه خدماتها 
وتطبيقاتها الذكية، حيث �ضيتواجد موظفو الغرفة 

املعر�س،  زوار  ا�ضتف�ضارات  عن  لالإجابة  اجلناح  يف 
وا�ضتعرا�س خدمات الغرفة الذكية. 

توفره�����ا  ال��ت��ي  الذكي��������ة  اخل���دم���ات  وت�ض��������مل 
واإ�ضدار  الع�ضوية  اإمتام معامالت خدمات  الغرفة 
املن�ضاأ  و���ض��ه��ادات  للب�ضائع  املوؤق���ت  الإدخ����ال  دف��ر 
الدرا�ضات  وخ���دم���ة  ال��ق��ان��ون��ي�����������������������ة  واخل��دم�����������������������ات 
دبي  غرفة  وعالمة  الأع��م��ال  والتقارير  والأب��ح��اث 
والت�ضنيف  ل��ل�����ض��رك��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��م�����ض��وؤول��ي��ة 

الئتماين.
التطبيقات  م��ن  ع���دداً  متتلك  دب��ي  غرفة  اإن  يذكر 
الذكية التي ت�ضمل تطبيق الع�ضوية الذكية لغرفة 
دبي وتطبيق بوابتكم اإىل اأفريقيا وتطبيق الو�ضاطة 
يف  ت�ضب  امل��ه��ام  خمتلفة  تطبيقات  وه���ي  ال��ذك��ي��ة، 
وم�ضاعدة  واإثرائها،  العميل  جتربة  ت�ضهيل  �ضالح 

املتعاملني على اأداء اعمالهم ب�ضهولة وي�ضر.
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املال والأعمال

»اأبوظبي لالأوراق املالية« يوقع مذكرة 
تفاهم مع »�س�ستينبلتي اكل�سن�س«

•• ابوظبي-وام:

ال�ضركة ال�ضت�ضارية  املالية مذكرة تفاهم مع  ل��الأوراق  اأبوظبي  وقع �ضوق 
�ض�ضتينبلتي اكل�ضن�س، بهدف ن�ضر وتنفيذ جمموعة من املبادرات املرتبطة 
يف  ال�ضتدامة  اعتماد  وت�ضجيع  والجتماعية،  البيئية  احلوكمة  مبفهوم 
ال�ضركات املدرجة وامل�ضتثمرين يف  ال�ضوق الداخلية، واأي�ضاً بني  ممار�ضات 

ال�ضوق.
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  التنفيذي  الرئي�س  البلو�ضي،  را�ضد  واأك��د 
اأداء ال�ضوق املحلي، عرب تبني ممار�ضات ال�ضتدامة  التزام ال�ضوق بتطوير 
بق�ضايا  املهتمني  امل�ضتثمرين  من  جديدة  �ضريحة  ا�ضتقطاب  تتيح  والتي 
جيد  بيئي  اأداء  م�ضتوى  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  امل�����ض��ت��دام��ة  التنمية 
وم�ضوؤولية اجتماعية متميزة واللتزام مبعايري حوكمة ال�ضركات، مبا يعزز 
من ال�ضيولة املتداولة يف الأ�ضواق. وقال البلو�ضي: “�ضيكثف �ضوق اأبوظبي 
امل�ضوؤول،  للرويج لال�ضتثمار  القادمة،  املرحلة  املالية جهوده يف  ل��الأوراق 
املدرجة.”  وال�ضركات  امل�ضتثمرين  بني  والفاعل  البناء  احل��وار  وت�ضجيع 
قدرة  م��ن  �ضيعزز  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اأن  اإىل  البلو�ضي  را���ض��د  واأ���ض��ار 

ا�ضراتيجيته  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال�����ض��وق 
لالأوراق  م�ضتداماً  �ضوقاً  يكون  اأن  يف 
اإط���اراً  امل��ذك��رة  �ضت�ضع  حيث  امل��ال��ي��ة، 
وحتدد  امل�����ض��رك،  والتن�ضيق  للعمل 
التفاعل  واآل���ي���ات  ال��ت��ع��اون  ن��ط��اق��ات 
بالرويج  وت�ضاهم  امل�ضتثمرين،  م��ع 
ملفهوم ال�ضتدامة يف خمتلف فعاليات 
ومن�ضورات ال�ضوق واأبحاثه، بالإ�ضافة 
وحتفيز  الداخلية  ال��ق��درات  بناء  اإىل 
الرقمية.  البيانات  البتكار يف جمال 
وقال البلو�ضي: �ضيعمل �ضوق اأبوظبي 
�ضركة  مع  وبالتعاون  املالية  ل��الأوراق 
تطوير  ع��ل��ى  اكل�ضن�س  �ض�ضتينبلتي 

واحلوكمة  والجتماعية  البيئية  التقارير  لإع���داد  اإر���ض��ادي��ة  وثيقة  اأول 
مبا يتما�ضى مع تو�ضيات مبادرة الأمم املتحدة لأ�ضواق راأ�س املال   ESG
موؤ�ضٍر  اإط��الق  �ضيتم  كما  للبور�ضات،  ال��دويل  والحت��اد   SSE امل�ضتدامة 
واملجتمعية  البيئة  الق�ضايا  يناق�س  م�ضرك  بحث  واإ���ض��دار  لال�ضتدامة، 
اب��وظ��ب��ي. و ق���ال داري�����ن روف�����ر، املوؤ�ض�س  اإم�����ارة  و���ض��واب��ط احل��وك��م��ة يف 
والرئي�س التنفيذي ل�ضركة �ض�ضتينبلتي اكل�ضن�س: يعك�س الهتمام املتنامي 
للم�ضتثمرين مبتطلبات الإف�ضاح يف جمال ال�ضتدامة البيئة والجتماعية 
املايل.  الأداء  تعزيز  يف  ودوره����ا  املتطلبات  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  على  واحل��وك��م��ة، 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية يف ت�ضجيع الإف�ضاح يف  وي�ضعدنا دعم جهود �ضوق 
جمال ال�ضتدامة البيئة والجتماعية واحلوكمة �ضمن ال�ضركات املدرجة، 
والرويج لهذه املفاهيم يف الأ�ضواق املالية.” و�ضيقوم ال�ضوق وبالتعاون مع 
بعقد جل�ضات دورية ف�ضلية جمانية وحلقات  اكل�ضن�س  �ض�ضتينبلتي  �ضركة 
ال�ضركات املدرجة لتعريفهم بق�ضايا ال�ضتدامة وتطبيقاتها،  تفاعلية مع 

وليتم ت�ضنيفهم �ضمن تقرير ال�ضتدامة الذي تعده ال�ضركة.

الإمارات وال�سويد تبحثان التعاون يف 
البتكار وريادة الأعمال واملدن الذكية

•• دبي-وام:

اآن ليند  املن�ضوري وزير القت�ضاد ومعايل  بحث معايل �ضلطان بن �ضعيد 
وزيرة �ضوؤون الحتاد الأوروبي والتجارة يف مملكة ال�ضويد والوفد املرافق 
ل��ه��ا ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن واإم��ك��ان��ي��ة تنميتها يف عدد 
واخلدمات  الأع��م��ال  وري���ادة  البتكار  اأب��رزه��ا  من  احليوية  القطاعات  من 
الهتمام  ذات  القطاعات  من  وغريها  الذكية  امل��دن  وحلول  التكنولوجية 

املتبادل بني البلدين.
جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقد مبقر ال��وزارة يف دبي بح�ضور �ضعادة 
اآل �ضالح وكيل وزارة القت�ضاد ل�ضوؤون التجارة اخلارجية وعدد  عبد اهلل 

من كبار امل�ضوؤولني من وفد ال�ضويد.
وتبادل اجلانبان خالل الجتماع وجهات النظر حول الأو�ضاع القت�ضادية 
م�ضارات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ع��امل��ي،  الأوروب�����ي  ال�ضعيدين  على 
التجارة الدولية يف ظل تبني بع�س الدول نظما حمائية وما يقابلها من 
اأطر التعاون  اأهمية تعزيز  اأخ��رى.. موؤكدين  اإج��راءات احرازية من دول 
مبا  منها  ا�ضتفادة  اأف�ضل  حتقيق  واإم��ك��ان��ي��ة  امل��ط��روح��ة  الفر�س  ودرا���ض��ة 
يخدم امل�ضالح امل�ضركة. كما ناق�س اجلانبان التن�ضيقات اخلا�ضة بتجديد 
مذكرة التفاهم املوقعة بني البلدين بخ�ضو�س التعاون يف جمالت البتكار 
وامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة مع درا�ضة تطويرها لت�ضمل جمالت جديدة 
متعلقة بخدمات املدن الذكية والعلوم التكنولوجية وحلول املياه والطاقة 

املتجددة، مبا ي�ضتجيب لأهداف الأجندة الوطنية للدولة.
من  لها  ملا  م�ضركة  اقت�ضادية  جلنة  تاأ�ضي�س  على  العمل  اأهمية  وت��ن��اول 
التحديات  خمتلف  وخماطبة  للتوا�ضل  دوري��ة  اآلية  اإيجاد  يف  مبا�ضر  اأث��ر 
البلدين  ب��ني  التنموية  امل��ج��الت  جميع  يف  الفر�س  اأب���رز  على  والط���الع 

ال�ضديقني.

القمة العاملية لالقت�ساد الإ�سالمي تعلن 
الرعاة الر�سميني لدورتها الرابعة

•• دبي-وام:

ت�ضهد الن�ضخة الرابعة من القمة العاملية لالقت�ضاد الإ�ضالمي التي تقام 
حتت �ضعار “معا لريادة امل�ضتقبل” خالل يومي 29 و30 اأكتوبر اجلاري 
اهتماما ودعما كبريا من قبل جهات وموؤ�ض�ضات كربى ورائدة يف دبي ودولة 

الإمارات.
ويف هذا ال�ضدد .. حتظى القمة برعاية رئي�ضية من “بنك دبي الإ�ضالمي” 
فيما ي�ضارك “م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي” كراع ما�ضي بينما تقدم �ضلطة 
واحة دبي لل�ضيليكون الرعاية الذهبية لفعاليات القمة التي �ضتناق�س دور 
التكنولوجيا يف ر�ضم توجهات امل�ضتقبل ل�ضناعات احلالل مع التاأكيد على 

مكانة دبي كعا�ضمة عاملية لالقت�ضاد الإ�ضالمي.

الحتاد للطريان و»تدوير« تطلقان م�سروعًا رائدًا لتحويل النفايات البلدية اإىل وقود للطائرات

�شمن م�شاركتها يف فعاليات معر�ض جيتك�ض التقني 2018

وزارة املالية تعقد ور�س عمل تخ�س�سية خلدمات اإ�سدار 
�سهادات املوطن ال�سريبي والأن�سطة التجارية وخدمات املوردين

•• دبي-الفجر: 

جيتك�س  معر�س  يف  م�ضاركتها  اإط��ار  يف 
ال���ت���ق���ن���ي ����ض���م���ن م���ن�������ض���ة احل���ك���وم���ة 
بخدماتها  التعريف  وبهدف  الحتادية، 
الإل���ك���رون���ي���ة وال���ذك���ي���ة وت���ع���زي���ز اأط���ر 
ال��ت��وا���ض��ل م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ني وال�����رد على 
املالية  وزارة  ع���ق���دت  ا���ض��ت��ف�����ض��ارات��ه��م، 
خدمات  ملناق�ضة  تخ�ض�ضية  عمل  ور���س 
التجارية،  والأن�ضطة  ال�ضريبي  املوطن 
التعريف  جانب  اإىل  املوردين،  وخدمات 
لأ�ضحاب  ال���وزارة  توفرها  التي  باملزايا 

امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة.
اأك�����د ����ض���ع���ادة ي��ون�����س ح���اج���ي اخل�����وري، 
وزارة  ال���ت���زام  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
ال�ضعادة  م�ضتويات  اأعلى  بتحقيق  املالية 

ع��ن اخل��دم��ات املقدمة، واحل��ر���س على 
من  املجتمع  �ضرائح  كافة  اإىل  الو�ضول 
كانوا،  اأينما  اخلدمات  هذه  م�ضتخدمي 
للتعرف على اآرائهم ومقرحاتهم والرد 
على ا�ضتف�ضاراتهم ب�ضكل مبا�ضر، وذلك 
ال���وزارة لأن تكون �ضباقة  اإط��ار �ضعي  يف 
التي  املمار�ضات  اأف�ضل  تطبيق  يف  دائماً 
من �ضاأنها تعزيز كفاءة اخلدمات املقدمة 
ل��زي��ادة ثقة  والرت��ق��اء بجودتها، وذل��ك 

املتعاملني ورفع م�ضتوى ر�ضاهم. 
املالية  وزارة  “توا�ضل  ���ض��ع��ادت��ه:  وق���ال 
وتقنياتها  خدماتها  تطوير  يف  جهودها 
مبا يعزز من اأداء قطاع الأعمال وخا�ضة 
واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  ال�ضركات  قطاع 
ال�ضركات  هذه  املالية  وزارة  تعفي  حيث 
من دفع ر�ضوم الت�ضجيل لأول �ضنتني من 

تاريخ تاأ�ضي�س ال�ضركة، كما مت تخ�ضي�س 
اجلهات  م�ضريات  من   10% وتوجيه 
القطاع احليوي  ه��ذا  ل��دع��م  الحت��ادي��ة 

وتطوير اأدائه.« 
اآلية  الأوىل  ال��ع��م��ل  ور����ض���ة  وت���ن���اول���ت 
التجارية  الأن�����ض��ط��ة  ���ض��ه��ادات  اإ����ض���دار 
املوقع  عرب  ال�ضريبي  املوطن  و�ضهادات 
حيث  ال��ذك��ي،  التطبيق  اأو  الإل��ك��روين 
ت�ضدر وزارة املالية نوعني من ال�ضهادات 
احلكومية  الهيئات  من  لكل  ال�ضريبية 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  و����ض���رك���ات  امل���وؤه���ل���ة 
اأن�ضطة جتارية؛  �ضهادة  والأف��راد، وهما 
وت�ضدر لل�ضركات اأو الأفراد لالإعفاء من 
خمتلف  يف  التجارية  الأن�ضطة  �ضرائب 
ال�����دول، وال�����ض��ه��ادة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي �ضهادة 
لال�ضتفادة  وت�ضدر  ال�ضريبي  امل��وط��ن 

ال�ضريبي  الزدواج  اتفاقيات جتنب  من 
ومت  ال��دول��ة.  تربمها  التي  الدخل  على 
تقدمي  ب�ضبل  ال��ور���ض��ة  خ��الل  التعريف 
الطلبات للح�ضول على هذه ال�ضهادات، 
الطلب،  تعبئة  عملية  من  ابتداًء  وذل��ك 
اإىل  و�ضوًل  بها،  اخلا�ضة  الر�ضوم  ودفع 

ت�ضليم ال�ضهادات املطلوبة. 
و���ض��ه��دت ور���ض��ة ال��ع��م��ل ال��ث��ان��ي��ة �ضرحاً 
حول  تعريفي  فيديو  وعر�س  تف�ضيلياً 
ال�ضركات  م��ن  امل��وردي��ن  ت�ضجيل  خدمة 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��راغ��ب��ني يف تقدمي 
حيث  الحت���ادي���ة،  للحكومة  خدماتهم 
�ضراء  اإمكانية  اخلدمة،  ه��ذه  لهم  تتيح 
الأ�ضعار  ع��رو���س  وت��ق��دمي  امل��ن��اق�����ض��ات 
للممار�ضات املطروحة من قبل الوزارات 
واجل��ه��ات الحت��ادي��ة، وذل��ك ع��رب موقع 

تطبيقها  اأو  الإل���ك���روين  امل��ال��ي��ة  وزارة 
�ضروط  العمل  ور�ضة  وو�ضحت  ال��ذك��ي. 
الحتادي،  امل��وردي��ن  �ضجل  يف  الت�ضجيل 
اخلدمة،  ور���ض��وم  املطلوبة  وامل�ضتندات 
يوفرها  التي  اخلا�ضيات  اإىل  بالإ�ضافة 

النظام للمتعاملني. 
ومت الك�ضف خالل ور�ضة العمل اخلطط 
املوردين  خ��دم��ات  لتطوير  امل�ضتقبلية 
والتي ت�ضمل م�ضروع الرد الآيل واأمتتة 
وق���د �ضهد  ه���ذا  ك��ام��ل.  ب�ضكل  اخل��دم��ة 
ت�ضجيل  الحت��������ادي  امل�����وردي�����ن  ���ض��ج��ل 
1،508 مورد جديد خالل عام 2017 
638 م����ورد ج��دي��د يف عام  ب����  م��ق��ارن��ة 
2016، كما ارتفع عدد طلبات التجديد 
اإىل 949 طلب يف عام 2017 مقارنة 

ب� 638 طلب يف عام 2016.  

 اإعفاء امل�شنني واأ�شحاب الهمم من الر�شوم

اأدنوك تطلق خدمة فليك�س بالإمارات ال�سمالية  الأحد القادم 
•• راأ�س اخليمة-الفجر 

الأكرب  ال�ضركة  للتوزيع،  اأدن��وك  اأعلنت 
الوقود  قطاع  يف  ال��دول��ة  م�ضتوى  على 
طرح  موا�ضلة  ع��ن  التجزئة،  ومتاجر 
جميع  يف  ف��ل��ي��ك�����س  اأدن���������وك  خ����دم����ات 
اأن��ح��اء دول���ة الإم������ارات، ح��ي��ث �ضتطلق 
اعتباراً  ال�ضمالية  الإم��ارات  اخلدمة يف 
م��ن ي��وم 21 اأك��ت��وب��ر اجل���اري، وه��و ما 
ال�ضارقة  م��ن  ك��ل  يف  ال��ع��م��الء  �ضيمكن 
القيوين  واأم  والفجرية  اخليمة  وراأ���س 
وع��ج��م��ان م��ن اخ��ت��ي��ار ط��ري��ق��ة تزويد 
�ضياراتهم بالوقود عرب خياري اخلدمة 
املتميزة  اخل��دم��ة  اأو  املجانية  ال��ذات��ي��ة 
بر�ضوم رمزية تقدر ب� 10 دراهم، فيما 
���ض��ت��وا���ض��ل اأدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع ت��وف��ري 4 
�ضبكة حمطاتها،  للوقود عرب  منتجات 
91 يف  لبنزين  �ضعر  اأق���ل  ذل��ك  مب��ا يف 
دولة الإمارات، ملنح العمالء مزيداً من 

اخليارات.
ومن جانبه قال املهند�س �ضعيد مبارك 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  الرا�ضدي، 
على  العمل  نوا�ضل  للتوزيع:  لأدن���وك 
حول  للعمالء  متعددة  خ��ي��ارات  توفري 
ك��ي��ف��ي��ة اإع�������ادة ت����زوده����م ب���ال���وق���ود ويف 
م��ت��اج��ر ال��ت��ج��زئ��ة، وف���ق اأرق����ى املعايري 
ذلك  وينعك�س  واخل��دم��ات،  للمنتجات 
امل��ت��وا���ض��ل��ة يف جمال  ا���ض��ت��ث��م��ارات��ن��ا  يف 
حمطاتنا  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ض��ت��خ��دام 

لتح�ضني وتعزيز كفاءة جتربة العمالء، 
وفيما ن�ضعى لر�ضيخ ريادتنا يف ال�ضوق 
ال�����ض��الم��ة �ضدارة  الإم���ارات���ي���ة، حت��ت��ل 
طّورنا  فقد  ال�ضدد  ه��ذا  ويف  اأولوياتنا 
تطبيق املعايري العاملية ل�ضمان �ضالمة 

عمالئنا.
اأدنوك  و�ضمن اج��راءات تطبيق خدمة 
 100 للتوزيع  اأدن��وك  �ضتوزع  فليك�س، 
يف  للعمالء  جم��ان��اً  ذكية  �ضريحة  األ��ف 
اإم��ارات الدولة، وتهدف تقنية  خمتلف 
من  كل  تب�ضيط  اإىل  الذكية  ال�ضريحة 
واخلدمة  ال���ذات���ي���ة  اخل���دم���ة  خ���ي���ارات 

املتميزة، حيث يقدم خيار الدفع اجلديد 
العاملية،  التكنولوجية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
وال����ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��الء ���ض��رع��ة التزود 
النقود  ا�ضتخدام  دون  والدفع  بالوقود 
هذه  وتعتمد  امل�ضرفية.  البطاقات  اأو 
التقنية على تكنولوجيا حتديد الهوية 
 RFID( الراديو  موجات  با�ضتخدام 
املركبة  على  تثبيتها  يتم  ال��ت��ي   )tag
لتفعيل عملية الدفع تلقائياً با�ضتخدام 
حمفظة اأدنوك املدفوعة م�ضبقاً، والتي 
ميكن اأي�ضاً ربطها بخيارات دفع اأخرى 
مبا يف ذلك بطاقة الهوية الإماراتية اأو 

بطاقة اأدنوك بل�س.
كما ميكن للعمالء يف خمتلف الإمارات 
ال�ضتفادة من برنامج املكافاآت املتميزة 
اأدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع، ح��ي��ث �ضيحظى  م��ن 
م�ضتوى  على  املتميزة  اخلدمة  عمالء 
معزز من اخلدمة، ي�ضمل قيام موظفينا 
بالإ�ضافة  بالوقود،  �ضياراتهم  بتزويد 
بال�ضيارة  العناية  م��زاي��ا  م��ن  ع��دد  على 
وفح�س  الأمامي  الزجاج  تنظيف  مثل 
على  ح�ضولهم  ع��ن  ف�ضاًل  الإط�����ارات، 
متاجر  يف  ا�ضتبدالها  ميكنهم  مكافاآت 
الواحة، وذلك مقابل ر�ضم رمزي قدره 

اأن برنامج  10 دراه��م.  جدير بالذكر 
بانتظام،  حتديثه  يتم  املتميزة  املكافاآت 
ه��داي��ا جمانية  للعمالء  يوفر  م��ا  وه��و 
واخلدمات  املنتجات  على  وتخفي�ضات 
املكافاآت  برنامج  يقدم  حيث  املختلفة، 
ح��ال��ي��اً ال��ع��دي��د م���ن اخل���ي���ارات مب���ا يف 
ذلك احل�ضول على 12 عبوة من املياه، 
وخ�ضم على القهوة بقيمة 10 دراهم، 
ال��ع��رو���س على الوجبات  وال��ع��دي��د م��ن 
اخلفيفة، بالإ�ضافة اىل خ�ضومات على 
املحطة  يف  ال�����ض��ي��ارات  غ�ضيل  خ��دم��ات 
ك��م��ا مي��ك��ن للعمالء  ال���زي���ت.  وت��غ��ي��ري 
ا�ضتبدال اإي�ضال املكافاآت يف غ�ضون 30 
وذلك  الأوىل،  ال�ضراء  من عملية  يوماً 
اأدن��وك على  اأّي من حمطات خدمة  يف 

م�ضتوى الدولة.
وي��اأت��ي اإط���الق خ��دم��ات اأدن���وك فليك�س 
وراأ�������س اخليمة  ال�����ض��ارق��ة  م���ن  ك���ل  يف 
وال��ف��ج��رية واأم ال��ق��ي��وي��ن وع��ج��م��ان يف 
امتدت  جمانية  جتريبية  ف��رة  اأعقاب 
الفر�ضة  اأت��ي��ح��ت  ح��ي��ث  اأ���ض��ه��ر،  ل��ع��دة 
للعمالء للتعرف على خدمات فليك�س، 
ف��ي��م��ا ���ض��ي��ت��واج��د م��وظ��ف��و اخل���دم���ة يف 
جميع حمطات اأدنوك لتقدمي امل�ضاعدة 
للعمالء الذين يحتاجون اإىل امل�ضاعدة 
الذاتية،  ا�ضتخدام خيارات اخلدمة  مع 
اأ�ضحاب  للتوزيع  اأدن����وك  �ضتعفي  كما 
ال��ه��م��م وك���ب���ار ال�����ض��ن م���ن دف����ع ر�ضوم 

اخلدمة املتميزة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 
لإدارة  اأبوظبي  مركز  وت��دوي��ر  للطريان  الحت���اد  اأعلنت 
ل�ضتك�ضاف  رائ��د  بحثي  م�ضروع  يف  التعاون  عن  النفايات 
البلدية  النفايات  حتويل  خاللها  من  ميكن  التي  ال�ُضُبل 

اإىل وقود للطائرات. 
وت�ضمل اأهداف امل�ضروع، الذي ميثل تقدماً هاماً يف تبني 
م�����ض��ادر ال��وق��ود امل�����ض��ت��دام، ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام وقود 
الطائرات النهائي الناجت عن امل�ضروع يف رحالت الحتاد 
ل��ل��ط��ريان.  ويف اإط���ار امل�����ض��روع، وّق��ع��ت الحت���اد للطريان 
للطريان،  الحت���اد  مقر  يف  تفاهم  م��ذك��رة  على  وت��دوي��ر 
حيث مت التفاق على البدء باإعداد درا�ضة جدوى مبدئية 
ل��ت��ط��وي��ر م��رف��ق رائ����د ل��ت��ح��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات اإىل وق����ود يف 
البلوكي،  ق��ال حممد ع��ب��داهلل  اأب��وظ��ب��ي.  وب��ه��ذا ال�ضدد، 
الرئي�س التنفيذي ل�ضوؤون العمليات الت�ضغيلية مبجموعة 
الحتاد للطريان بالقول: تعدُّ تقنية حتويل النفايات اإىل 
اإحدى التقنيات املتقدمة التي ترى الحتاد  وقود حيوي 
قطاع  يف  ك��ب��رياً  اإيجابياً  ت��اأث��رياً  �ضتحدث  اأن��ه��ا  للطريان 
الطريان، اإىل جانب دورها يف توفري حلول مبتكرة لإدارة 

النفايات والتحول اإىل بيئة اأكرث نظافة وا�ضتدامة. 
امل�ضتدامة  الطاقة  موارد  ال�ضتفادة من  “متثل  واأ�ضاف: 
تقليل  نحو  هامة  خطوة  ا�ضتخدامها  نطاق  يف  والتو�ضع 
العتماد على الوقود الأحفوري، مبا يتيح لل�ضركة حتقيق 

النمو امل�ضتدام ومعادلة تاأثري النبعاثات الكربونية«. 
التي مت  املحورية  التفاقية  “تعك�س هذه  بالقول:  وتابع 
الحتاد  التزام  مدى  “تدوير”  مع  اليوم  عليها  التوقيع 
باأن  ال�ضركة  وت��اأم��ل  ال�ضتدامة،  اإزاء  امل�ضرك  للطريان 
لقطاع  ال��ع��ام  امل�ضهد  يف  دائ���م  تغيري  حتقيق  م��ن  تتمكن 

الطاقة امل�ضتدامة بدولة الإمارات العربية املتحدة«. 
اأك����د ال��دك��ت��ور ���ض��امل خ��ل��ف��ان الكعبي،  وب���ه���ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، 
التفاهم  م��ذك��رة  اأن  على  ب��الإن��اب��ة،  “تدوير”  ع��ام  مدير 
بتنفيذ  “تدوير”  ال���ت���زام  ���ض��م��ن  ت���اأت���ي  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
النفايات،  اإدارة  عمليات  ا�ضتدامة  تدعم  ا�ضراتيجيات 
عرب ما يقدمه املركز من حلول مبتكرة للتخل�س ال�ضليم 
من النفايات البلدية وال�ضناعية، كما تتما�ضى مع التزام 
 2021 الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  ب��الأج��ن��دة  “تدوير” 
 ،2040 اأبوظبي  يف  النفايات  لإدارة  الرئي�ضي  واملخطط 
والتي تهدف اإىل حتويل النفايات البلدية ال�ضلبة بعيداً 

عن املطامر )مكبات النفايات( بن�ضبة 75 يف املائة. 
وحفظها،  النفايات  اإدارة  اإىل  بالإ�ضافة  الكعبي:  واأ�ضاف 
اأكرث  اإح���دى  طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  عمليات  تعترب 
ال��ع��امل، ون��ح��ن نتطلع  ع��ل��ى م�ضتوى  ال���واع���دة  امل��ج��الت 
قدماً اإىل تنفيذ هذا امل�ضروع البحثي ودرا�ضة اجلدوى مع 
تعمل  �ضوف  املبدئية،  الدرا�ضة  وعقب  للطريان.  الحت��اد 
تبني  اإمكانية  ا�ضتك�ضاف  على  وتدوير  للطريان  الحت��اد 
اإىل جنب مع  امل�ضروع ب�ضورة طويلة الأمد والعمل جنباً 

جمموعة اإ�ضافية من ال�ضركاء املتخ�ض�ضني. 
كما �ضيتم ت�ضكيل جلنة عمل م�ضركة من الطرفني تتوىل 
عن  والبحث  امل�ضروع  يف  امل��ح��رز  التقدم  ملتابعة  التن�ضيق 
فر�س اأخرى للتعاون يف جمال تعوي�س تاأثري النبعاثات 

الكربونية.
وبالإ�ضافة اإىل فوائده البيئية، فاإن من املتوقع اأن ي�ضاهم 
التكلفة  �ضعيد  على  اقت�ضادية  مبنافع  ك��ذل��ك  امل�����ض��روع 
الت�ضغيلية للرحالت اجلوية، حيث ميكن اأن ت�ضبح تكلفة 
الوقود  اأ���ض��ع��ار  متو�ضط  ع��ن   50% بن�ضبة  اأق���ل  الإن��ت��اج 
عمليات  اأهمية  �ضيعزز  الذي  الأم��ر  للطائرات،  التقليدي 
حتويل النفايات اإىل طاقة متجددة بكونها اإحدى املجالت 

التي ميكن من خاللها تقليل حجم النبعاثات الكربونية 
الناجتة عن قطاع الطريان والذي ميثل حالياً 2 يف املائة 

من النبعاثات عاملياً. 
وا�ضتناداً اإىل اآخر الدرا�ضات والتقديرات املتخ�ض�ضة بقطاع 
الطريان، فاإن اإنتاج وقود الطائرات امل�ضتدام واملتجدد على 
تقليل  للطريان  ل��الحت��اد  يتيح  اأن  ميكن  الطويل  امل��دى 
بن�ضبة ت�ضل  الناجتة عن عملياتها  الكربونية  النبعاثات 

اإىل 90 يف املائة.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن حجم النفايات البلدية يف اأبوظبي 
التي ميكن حتويلها اإىل وقود للطائرات اأو موارد اأخرى 
ويهدف  ���ض��ن��وي��اً،  ط��ن   700،000 بنحو  ي��ق��در  للطاقة 
املحلية  “تدوير”  اإىل دعم جهود  امل�ضتقبلي  امل�ضروع  هذا 
لتحقيق ال�ضتدامة، كما يعزز من حمفظة م�ضاريع املركز 
الذي يتوىل م�ضوؤولية تطبيق ا�ضراتيجية وخدمات اإدارة 

النفايات يف اأبوظبي.
تتوىل  ال��ت��ي  الأخ���رى  امل�ضتدام  ال��وق��ود  م�ضاريع  وت�ضمل 
الطهي  زي���وت  ت��دوي��ر  اإع����ادة  م��رف��ق  تنفيذها  “تدوير” 
وحتويلها اإىل وقود حيوي والذي من املقرر افتتاحه هذا 

العام.
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املال والأعمال
دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي ت�شارك يف معر�ض بور�شة ال�شياحة العاملية - اآ�شيا 2018

العا�سمة تفوز بجائزة »اأف�سل وجهة �سياحية يف منطقة ال�سرق الأو�سط«

خالل م�شاركتها يف »اأ�شبوع جيتك�ض للتقنية«

دافزا ت�ستعر�س مزاياها ال�ستثمارية ل�سركات تكنولوجيا املعلومات الإقليمية والعاملية

خالل فعاليات اأ�شبوع جيتك�ض للتقنية 2018

دبي الذكية ت�سلط ال�سوء على م�ستجدات م�ساريع ومبادرات »بيانات دبي«
•• دبي –الفجر: 

ت�ضلط دب���ي ال��ذك��ي��ة و���ض��م��ن م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف 
وال���ذي   2018 للتقنية  جيتك�س  اأ���ض��ب��وع 
تقام فعالياته يف مركز دبي التجاري العاملي 
ال�ضوء  اأكتوبر احل��ايل،   18 14 وحتى  من 
“بيانات  ومبادرات  م�ضاريع  م�ضتجدات  على 
والتي تهدف من خاللها اإىل حتقيق  دبي”، 
للمعامالت  دبي  “ا�ضراتيجية  م�ضتهدفات 
دبي  “ا�ضراتيجية  جانب  اإىل  الالورقية”، 
حكومة  جل��ع��ل  ال��رام��ي��ة  ت�ضني”،  ل��ل��ب��ل��وك 
من   %100 تنفذ  وال��ت��ي  عاملياً  الأوىل  دب��ي 
معامالتها من خالل قاعدة بيانات م�ضفرة 

عرب الإنرنت بحلول عام 2020.
نا�ضر، م�ضاعد مدير  اآل  �ضعادة يون�س  واأك��د 
ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر  الذكية،  دب��ي  ع��ام 
�ضوطاً  قطعت  الذكية،  دب��ي  اإن  دب��ي،  بيانات 
ت��ب��ادل وتنظيم  ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات  ك��ب��رياً يف 
البيانات، التي تعد حجر الأ�ضا�س لبناء املدن 
ظهرت  لفتة  اجن���ازات  حققت  كما  الذكية، 
الأول لالمتثال  التقرير  بو�ضوح من خالل 
الذي  الكبري  التقدم  اأو�ضح  ال��ذي  للبيانات، 
المتثال  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ح��ق��ق��ت��ه 

ملعايري و�ضيا�ضات البيانات. 
“تتطلع الروؤية الطموحة  واأ�ضاف �ضعادته: 
ي�ضمن  مزدهر  مل�ضتقبل  الر�ضيدة  لقيادتنا 
يف  دب��ي  اإم���ارة  وي�ضع  الف���راد  جميع  �ضعادة 
لت�ضبح  الذكية،  املدن  الريادة مبجال  موقع 
اأ�ضعد واأذكى مدينة على م�ضتوى العامل، لذا 
لتحقيق  الأم��ث��ل  الطريق  هي  البيانات  ف��اإن 
وت�ضافر  تعاون  يتطلب  الذي  الطموح،  هذا 
واخلا�ضة  احلكومية  اجل��ه��ات  جميع  جهود 
لت�ضهيل عمليات تغذية “من�ضة دبي بال�س” 
احل��ا���ض��ن��ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ل��ك��اف��ة ب��ي��ان��ات دبي، 
البيانات،  وت�ضنيف  تبادل  عمليات  وت�ضهيل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�������ض���ارك دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة – 
ال�ضياحة  “بور�ضة  معر�س  يف  اأب��وظ��ب��ي 
اليوم  ي��ن��ط��ل��ق  ال����ذي  اآ�ضيا”   - ال��ع��امل��ي��ة 
املعر�س  وي�ضتمر  اأك��ت��وب��ر،   17 الأرب���ع���اء 
اأ�ضخم املعار�س التجارية  اأحد  الذي يعد 
اأكتوبر   19 لغاية  ال��ع��امل  م�ضتوى  على 

احلايل يف �ضنغافورة.
وت���راأ����س دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة – 
بينهم  من  �ضركائها،  ي�ضم  وف��د  اأبوظبي 
ممثلي اأبرز املن�ضاآت الفندقية واملنتجعات 
واملعامل ال�ضياحية و�ضركات اإدارة الوجهات 
يف  ال�ضياحية  واجل����ولت  ال�ضفر  ووك���الء 

الإمارة..
وجهة  “اأف�ضل  جائزة  اأبوظبي  وح�ضدت 
 “ الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة  يف  �ضياحية 
ترافيل  جملة  ق��راء  اختيار  جوائز  �ضمن 
دائرة  وف��د  وت�ضّلم   .2018 اآ�ضيا  ويكلي 
اجلائزة  اأب��وظ��ب��ي   – وال�ضياحة  الثقافة 
اأكتوبر   15 ي��وم  اأقيم  خ��الل حفل خا�س 
�ضنغافورة.  اأورك���ي���د  م��ان��دري��ن  ف��ن��دق  يف 
و���ض��ه��دت ه��ذه ال����دورة ت��وزي��ع 56 جائزة 
يف 10 فئات خمتلفة بناء على تر�ضيحات 
وت�������ض���وي���ت ق������راء امل���ج���ل���ة م����ن اخل�����رباء 

والعاملني يف قطاع ال�ضفر وال�ضياحة.
وي��اأت��ي ف���وز دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة - 
اأب��وظ��ب��ي ب��ج��ائ��زة جم��ل��ة ت��راف��ي��ل ويكلي 
اآ���ض��ي��ا ب��ع��د ف���وزه���ا ب��ث��الث ج���وائ���ز عاملية 
خ����الل الأ����ض���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����ض���ي���ة، مبا 

“احتاد  ال��ذه��ب��ي��ة م���ن  يف ذل���ك اجل���ائ���زة 
عن  الهادئ”  واملحيط  اآ�ضيا  يف  ال�ضياحة 
ا�ضتثنائية”  “حكاية  الرويجية  حملتها 
اجلائزة  ج��ان��ب  اإىل  ي��ول��ي��و  ���ض��ه��ر  خ���الل 
لوجهة  ترويجي  فيلم  لأف�ضل  الذهبية 
الكربى  واجل��ائ��زة  املدن”  “فئة  �ضياحية 
لالأفالم  ال��دويل  املالديف  “مهرجان  يف 

ال�ضياحية” خالل �ضهر �ضبتمرب.
دائرة  ت�ضعى  اجلائزة  هذه  اإىل  بالإ�ضافة 
– اأبوظبي من خالل  وال�ضياحة  الثقافة 
على  ال�����ض��وء  ت�ضليط  اإىل  امل�����ض��ارك��ة  ه���ذه 
تقدمها  التي  والوجهات  التجارب  اأف�ضل 
اأبوظبي لزوارها ولتعزيز الوعي باملنتجات 
الإمارة.  يف  واملتنوعة  املتنامية  ال�ضياحية 
ومن بني ال�ضركاء امل�ضاركني جامع ال�ضيخ 
زاي���د ال��ك��ب��ري، وه��و اأك���رث م��ع��امل اأبوظبي 
على  �ضياحي  معلم  اأف�ضل  وث���اين  �ضهرة 
موقع  زوار  لتقييم  وفقاً  العامل  م�ضتوى 
اإىل  بالإ�ضافة  العاملي،  اأدفايزر”  “تريب 
وفد من متحف اللوفر اأبوظبي، والحتاد 
للطريان، وجزيرة يا�س، و”هال اأبوظبي” 
التابعة ملجموعة الحتاد للطريان، ووكالة 

نريفانا لل�ضياحة وال�ضفر.
العاملية  ال�ضياحة  “بور�ضة  ويقام معر�س 
احلادية  ن�ضخته  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  اآ�ضيا”   -
برلني  مي�ضي  �ضركة  م��ن  بتنظيم  ع�ضرة 
هيئة  م��ن  وب��دع��م  ب�ضنغافورة،  امل��ح��دودة 
وتعقد  وامل��وؤمت��رات.  للمعار�س  �ضنغافورة 
ف��ع��ال��ي��ات امل���ع���ر����س وامل����وؤمت����ر ���ض��ن��وي��اً يف 
وت�ضتمر ملدة  “مارينا باي �ضاندز”  فندق 

لعبته  ال��ذي  الفعال  ال���دور  ون��وؤك��د هنا على 
الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي لتحقيق نقلة 

نوعية يف جمال تبادل وتنظيم البيانات«. 

�شيا�شة البيانات 
امل�ضاركة  خ���الل  ال��ذك��ي��ة  دب���ي  وت�����ض��ت��ع��ر���س 
التي  دبي”،  بيانات  �ضيا�ضات   “ م�ضتجدات 
مع  بالتعاون  اجل��اري  العام  مطلع  اأطلقتها 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت�����ض��ري��ع��ات، وت���ه���دف من 
البيانات  وت��ب��ادل  ن�ضر  تنظيم  اإىل  خاللها 
لإمارة  الرقمية  ال��رثوة  يف  اأ�ضا�ضي  كعن�ضر 
دب�������ي، وحت���ق���ي���ق اأق�������ض���ى ق������در م����ن الأث������ر 
للبيانات،  والإيجابي  احلقيقي  القت�ضادي 
القت�ضادي  البيانات  اأث��ر  م�ضتوى  �ضرفع 
املتوقع اأن يبلغ 10.4 مليار درهم يف كل عام 
تقرير  على  بناء  وذل��ك   ،2021 ال��ع��ام  بعد 
وال�ضرائب  ال��ت��دق��ي��ق  ل�����ض��رك��ة  متخ�ض�س 
اأم جي”.  ب��ي  “كي  ال��دول��ي��ة  وال���ض��ت�����ض��ارات 
والذي اظهر اأي�ضاً اأن عملية فتح اأو م�ضاركة 

البيانات  م����ن   %100 ب��ن�����ض��ب��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
قيمة  �ضتخلق   2021 ال��ع��ام  يف  احلكومية 

م�ضافة تقدر ب� 6.6 مليار يف مدينة دبي.
الأحكام  دبي”  ب��ي��ان��ات  “�ضيا�ضات  وحت����دد 
اآليات  وتنظيم  البيانات  بت�ضنيف  اخلا�ضة 
ن�ضرها وا�ضتخدامها واإعادة ا�ضتخدامها، كما 
الفكرية،  وامللكية  للبيانات  حماية  �ضتوفر 
وامل�ضاريع  املبادرات  ل�ضل�ضلة  مكملة  و�ضتكون 
ال���ت���ي ت�����ض��ع��ه��ا دب����ي ال��ذك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ضركائها ال�ضراتيجيني ل�ضمان حتول ذكي 

اآمن و�ضريع. 

االمتثال ملعايري و�شيا�شات البيانات 
ت�����ض��ت��ع��ر���س دب����ي الذكية  م���ن ج��ه��ة اخ�����رى 
اجلهات  ام��ت��ث��ال  “تقرير  ن��ت��ائ��ج  حت��دي��ث��ات 
دبي”،  بيانات  و�ضيا�ضات  ملعايري  احلكومية 
والذي يقي�س مدى التقدم يف عمليات توجيه 
دبي  اأطلقت  حيث  البيانات،  وتبادل  وتنظيم 
خالل  الول  ع���ام���ة  يف  ال���ت���ق���ري���ر  ال���ذك���ي���ة 

ثالثة اأيام، وهو ي�ضتهدف ال�ضركات ب�ضكل 
فعاليات  اأهم  عام  ب�ضكل  وُيعترب  ح�ضري، 
واملحيط  اآ���ض��ي��ا  منطقة  يف  ال�ضفر  ق��ط��اع 

الهادئ.
الهائل  ال��ن��م��و  امل�����ض��ارك��ة يف ظ���ل  وت���اأت���ي 
ال����ذي ي�����ض��ه��ده ق��ط��اع ال�����ض��ف��ر يف منطقة 
ج��ن��وب ���ض��رق اآ���ض��ي��ا، ح��ي��ث ت��ت��ط��ل��ع دولة 
املتحدة لال�ضتفادة من  العربية  الإم��ارات 
ه���ذا ال��ن��م��و، م��ع ت��وق��ع��ات ب��و���ض��ول قيمة 
مليار   53.7 اإىل  الإجمالية  احل��ج��وزات 
اأي   ،2020 ع��ام  بحلول  اأم��ري��ك��ي  دولر 

زيادة بن�ضبة %22 عن عام 2016.
م�ضاركة  من  الرئي�ضي  الهدف  ويتمحور 
يف  اأب��وظ��ب��ي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة 
 - ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ة  “بور�ضة  م��ع��ر���س 

وم���ب���ادرات  ����ض���راك���ات  ب��ن��اء  ح����ول  اآ�ضيا” 
اأن  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  وال��ت��ي  م��ت��ي��ن��ة،  ت�ضويقية 
تر�ضيخ مكانة اإمارة اأبوظبي، كونها اإحدى 
الدويل،  ال�ضعيد  على  املتميزة  الوجهات 
وتعزيز جاذبيتها ال�ضياحية ون�ضر حمالت 

الرويج ال�ضياحية اخلا�ضة بالإمارة.
عاملية  جهات  م�ضاركة  املعر�س  و�ضي�ضهد 
ال�ضفر،  ق��ط��اع  يف  امل���ج���الت  خمتلف  م��ن 
وخدماتها،  منتجاتها  �ضتعر�س  وال��ت��ي 
بدءاً من اأهم �ضركات ال�ضفر على م�ضتوى 
بال�ضركات  م��روراً  ال��ه��ادئ،  واملحيط  اآ�ضيا 
وو�ضوًل  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  النا�ضئة 
قطاعات  يف  الدوليني  امل�ضرين  اأه��م  اإىل 
الج���ت���م���اع���ات واحل�����واف�����ز وامل�����وؤمت�����رات 

واملعار�س، والرفيه، وال�ضفر املوؤ�ض�ضي.

ع��ام كامل  نتائج   ق��دم  وال��ذي  املا�ضي،  مايو 
من�ضة  ت��زوي��د  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  لعمل 
احلكومية  بالبيانات  وتغذيتها  بال�س  دب��ي 

لال�ضتفادة منها بال�ضكل الأمثل.
احلكومية  للجهات  حم��ف��زاً  التقرير  وي��ع��د 
ملوا�ضلة جهودها يف ت�ضنيف بياناتها وتغذية 
م��ن�����ض��ة دب����ي ب��ال�����س ب��ه��ا، ح��ي��ث ي�����ض��ع��ى اإىل 
يف  املوؤ�ض�ضي  الن�ضج  م�ضتويات  اأعلى  حتقيق 
جاهزة  دبي  حكومة  لتكون  البيانات،  جمال 
الرابعة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  لتطبيق 
واإنرنت  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ك��ال��ذك��اء  واأدوات����ه����ا 
الأ�ضياء. وكذلك خلق قطاع اقت�ضادي جديد 

مبني على البيانات. 
كما نظمت دبي الذكية ور�س عمل متخ�ض�ضة 
بهدف تطبيق ا�ضراتيجية وحزمة �ضيا�ضات 
بيانات  م��ب��ادرة  يف  اخلا�س  القطاع  لإ���ض��راك 
اإم��ارة دبي  دب��ي، وحتفيز القطاع اخلا�س يف 
ب�ضكل  ال��ب��ي��ان��ات،  اقت�ضاد  يف  امل�����ض��ارك��ة  على 
خدمات  ويح�ضن  امل��ت��ب��ادل��ة  املنفعة  ي�ضمن 
وجتارب املدينة الذكية، وذلك �ضمن مبادرة 

بيانات دبي التي �ضت�ضمل كافة القطاعات. 
ويف ذات الإط��ار عملت دبي الذكية بالتعاون 
مع كلية حممد بن را�ضد لالإدارة احلكومية 
القيادات  وم����ع����ارف  م����ه����ارات  ���ض��ق��ل  ع���ل���ى 
يف  ال��ب��ي��ان��ات  مب��ج��ال  املتخ�ض�ضة  وال���ك���وادر 
على  وتطلعهم  املختلفة،  احلكومية  اجلهات 
اأحدث ال�ضبل واملمار�ضات من خالل تقدميها 
التي ّخرجت  “المتثال لبيانات دبي”  دورة 
141 خريجاً  اأف��واج، ت�ضم  اأربعة  الآن  حتى 

خبرياً مبجال المتثال لبيانات دبي. 
الذكية فريق عمل يف كل  �ضكلت دبي  كذلك 
البيانات  ق��ي��ادة  م��ه��ام  ي��ت��وىل  حكومية  جهة 
املمار�ضات  لأف�����ض��ل  وف���ق���اً  اجل���ه���ة،  ت��ل��ك  يف 
املجال، كما مت اختيار قائد لكل فريق  بهذا 
ال��ذك��ي��ة وط�����رح الآراء  ل��ل��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع دب����ي 

وكانت دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي 
الرويجية  حملتها  اإط����الق  اأع�����ادت  ق��د 
لعدد  اأبوظبي  ا�ضتقطاب  �ضاهمت يف  التي 
ق��ي��ا���ض��ي م���ن ال������زوار ع��ل��ى م����دى عامنّي 
متتاليني. وتهدف احلملة اإىل ن�ضر الوعي 
بالإمارة ومقوماتها ال�ضياحية والثقافية، 
وتر�ضيخ موقعها كوجهة متميزة للرفيه 
وال���ع���ط���الت وال���ث���ق���اف���ة والأع�����م�����ال عرب 
امللهمة  ع��ل��ى جت��ارب��ه��ا  ال�����ض��وء  ت�����ض��ل��ي��ط 

وحكاياتها ال�ضتثنائية. 
وكيل  غبا�س،  �ضعيد  �ضيف  �ضعادة  واأ���ض��ار 
اإىل  – اأبوظبي،  وال�ضياحة  الثقافة  دائرة 
اأهمية  تكت�ضب  املرموقة  اجلائزة  هذه  اأن 
تر�ضيح  على  تعتمد  اأن��ه��ا  حيث  اإ���ض��اف��ي��ة، 
قطاع  يف  متخ�ض�ضني  خ���رباء  وت�ضويت 
ال�ضفر وال�ضياحة، وقال: “يعك�س ح�ضول 
وجهة  “اأف�ضل  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
الأو�ضط”  ال�����ض��رق  منطقة  يف  ���ض��ي��اح��ي��ة 
حجم مبادراتنا واإجنازاتنا يف تعزيز مكانة 
العاملية  ال�ضياحة  خريطة  على  اأب��وظ��ب��ي 
للعطالت  امل��ف�����ض��ل��ة  ال��وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

واملغامرات. 
اأن���ه���ا مت��ن��ح��ن��ا دف���ع���ة ق���وي���ة ملوا�ضل  ك��م��ا 
الرويج لوجهتنا يف خمتلف  العمل على 
اأنحاء العامل. وبينما ن�ضجل نتائج �ضنوية 
الآخر،  بعد  ع��ام��اً  زوارن���ا  ع��دد  قيا�ضية يف 
الدوؤوبة  جهودنا  اأن  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ت��وؤك��د 
وامل�ضتمرة حتقق اأهدافها املرجوة. ون�ضكر 
وقرائها  اآ�ضيا”  ويكلي  “ترافيل  جملة 

على هذا التكرمي«.

•• دبي-الفجر: 

مبطار  احل��رة  املنطقة  �ضلطة  ا�ضتعر�ضت 
ال�ضتثمارية  امل��زاي��ا واحل��واف��ز  داف���زا  دب��ي 
واخلدمات املتكاملة التي توفرها لل�ضركات 
قطاع  �ضمن  العاملة  والعاملية  الإقليمية 
امل���ع���ل���وم���ات، وذل������ك خالل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
“اأ�ضبوع  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�ضاركتها 
جيتك�س للتقنية” التي تقام هذا الأ�ضبوع 

يف مركز دبي التجاري العاملي. 
وا���ض��ت�����ض��اف��ت داف����زا خ���الل امل��ع��ر���س وفداً 
ر���ض��م��ي��اً ���ض��م مم��ث��ل��ني ع���ن جم��م��وع��ة من 
تقنيات  يف  املتخ�ض�ضة  الهندية  ال�ضركات 
اإنرنت الأ�ضياء و”بلوك ت�ضني” واحللول 
ال��رق��م��ي��ة الأخ������رى، وذل����ك ل��ب��ح��ث كيفية 
تاأ�ضي�س اأعمالها يف املنطقة احلرة وتقدمي 
اإمارة  ع��رب  واملنطقة  ال��دول��ة  يف  خدماتها 
التي  الهندية  ال�ضركات  اإىل  لتن�ضم  دب��ي، 
 29% ن�ضبة  وت�ضكل  “دافزا”  حتت�ضنها 

من جمموع ال�ضركات الآ�ضيوية. 
رفيع  وف��د �ضيني  داف��زا مع  وبحث ممثلو 
ال�ضينية  ال�����ض��رك��ات  ن��ق��ل  ���ُض��ب��ل  امل�����ض��ت��وى 
اإىل املنطقة احلرة، وهو لقاء  ا�ضتثماراتها 
الرويجية  ل�ضل�ضلة احلمالت  نتيجة  جاء 
دافزا  نظمتها  التي  الت�ضويقية  وال��زي��ارات 
اإىل عدٍد من املقاطعات ال�ضينية مبا فيها 
“�ضنزين” و”جوانزو” يف وقت �ضابق من 
العام اجلاري، وذلك للقاء كربى ال�ضركات 
لال�ضتثمار  تتطلع  التي  الرائدة  ال�ضينية 

�ضمن “دافزا«. 
وفداً  “دافزا”  ت�ضت�ضيف  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ماليزية  �ضركات  ع��ن  ممثلني  م��ن  ر�ضمياً 
تاأ�ضي�س  اإىل دعم املنطقة احلرة يف  تتطلع 
اأع��م��ال��ه��ا خ�����ارج م��ال��ي��زي��ا خ����الل الفرة 
امل���ق���ب���ل���ة.  ون���ظ���م���ت داف�������زا ع���ل���ى هام�س 
مب�ضاركة  ا���ض��ت��ث��م��اري  م��ن��ت��دى  امل����وؤمت����ر 

ٌتعد  التي  كومري�ضيتي”  “دبي  وم�ضروع 
متخ�ض�ضة  نوعها  م��ن  ح��رة  منطقة  اأول 
ال�ضرق  منطقة  يف  الإلكرونية  بالتجارة 
الأو����ض���ط و���ض��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، وك��ي��ف ميكن 
قطاع  ويف  امل�����ض��روع  يف  الإ���ض��ه��ام  لل�ضركات 
امل��ت��ن��ام��ي ب�ضكل  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ق���ال عبدالعزيز  ال�����ض��دد،  وب���ه���ذا  ك���ب���ري.  

احلمادي مدير اأول الت�ضويق يف “دافزا”: 
جيتك�س  معر�س  يف  داف��زا  م�ضاركة  “تاأتي 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ك���ون���ه الأك�������رب م����ن ن���وع���ه على 
يف  واملتخ�ض�س  وال��ع��امل  املنطقة  م�ضتوى 
قطاعات تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 
ال�ضركات  واأن  خ��ا���ض��ة  والإل���ك���رون���ي���ات، 
العاملة �ضمن هذه القطاعات ت�ضكل ن�ضبة 
العاملة  ال�ضركات  عدد  اإجمايل  من   %30
الأكرب  الن�ضبة  ت�ضكل  وه��ي  داف���زا،  �ضمن 
احلرة  املنطقة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  تلك  ب��ني 
يف  م�ضاركتنا  “�ضهدت  وتابع:  لها«.   مقراً 
امل��ع��ر���س ه���ذا ال��ع��ام جن��اح��اً ك��ب��رياً يف ظل 
الهتمام الكبري الذي تلقته دافزا من قبل 
التي  والنا�ضئة  العاملية  ال�����ض��رك��ات  ك��ربى 
دبي،  اإم����ارة  يف  اأع��م��ال��ه��ا  لتاأ�ضي�س  تتطلع 
دافزا  تعتربها  التي  الأ���ض��واق  م��ن  خا�ضة 
مثل  ه��ام��ة  وا�ضراتيجية  اأول��وي��ة  اأ���ض��واق 
الهند وال�ضني، اإىل جانب احل�ضور الفاعل 
على  نظمته  الذي  ال�ضتثماري  املنتدى  يف 

هام�س املعر�س. 
يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا  خ����الل  “دافزا”  واأع���ل���ن���ت 
األف   60 اأك����رث م���ن  امل��ع��ر���س ع���ن اإمت�����ام 
م��ع��ام��ل��ة جت���اري���ة لإط�����الق الأع����م����ال من 
ال�ضحابية  احل���و����ض���ب���ة  ت���ق���ن���ي���ات  خ������الل 
“دافزا”  ي��وؤك��د جن��اح خطة  والأمت��ت��ة، م��ا 
التي   ،2020-2018 ال��رق��م��ي  ل��ل��ذك��اء 
ج��رى اإط��الق��ه��ا اأوائ����ل ال��ع��ام اجل���اري مبا 
ال��ت��ح��ول الرقمي  ي��ت��م��ا���ض��ى م��ع م���ب���ادرات 
اإن���رن���ت  ا����ض���رات���ي���ج���ي���ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
للذكاء  الإم����ارات  وا�ضراتيجية  الأ���ض��ي��اء 
احلرة  املنطقة  التزام  وعلى  ال�ضطناعي، 
بال�ضتثمار يف اأحدث التقنيات والبتكارات 

يف ت�ضيري الأعمال. 
خدمات وحلول رقمية 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��رق��م��ي��ة، قالت 
لتكنولوجيا  الأول  املدير  فهد  بنت  بثينة 

“تلعب  املعلومات والت�ضالت يف “دافزا”: 
دوراً  دب���ي  احل����رة مب��ط��ار  امل��ن��ط��ق��ة  �ضلطة 
ال�ضتثمارات  ج��ذب  يف  ه��ام��اً  ا�ضراتيجياً 
وتعمل  دب��ي،  اإم��ارة  اإىل  املبا�ضرة  الأجنبية 
يف هذا الإطار على متكني اإطالق الأعمال 
ب�����ض��ك��ٍل ���ض��ري��ع وف���ّع���ال م��ن خ���الل تقنيات 
اإىل  اأدى  الذي  الأمر  ال�ضحابية،  احلو�ضبة 
زيادة الكفاءة الت�ضغيلية وت�ضريع اخلدمات 
م�ضتويات  تقدمي  اإىل  بالإ�ضافة  التقنية، 
تخزين  وتقنية  املتعاملني  خلدمة  اأف�ضل 
على  ال���ق���درة  ع���ن  ف�����ض��اًل  الأداء،  ع��ال��ي��ة 

التعايف من الأخطاء اجل�ضيمة«.
يف  “دافزا”  م�����ض��ارك��ة  ت���وؤك���د  واأ����ض���اف���ت: 
املعر�س على التزامها امل�ضتمر بالتطّور يف 
والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال 
وت�����ض��خ��ري ذل����ك خل��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني على 
اأف�����ض��ل، ���ض��واء ع��رب ح��ل��ول الأعمال  ن��ح��و 
املتطورة.  الرقمية  اخل��دم��ات  اأو  املبتكرة 
وتركز “دافزا” على املبادرات القائمة على 
ا�ضراتيجية  تطبيق  خ��الل  م��ن  الب��ت��ك��ار 
و�ضمان  امل�ضتقبلية  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ط��وي��ر 
الرقمي  القت�ضاد  لحتياجات  مواكبتها 
لدعم  الرامية  جهودها  اإط��ار  يف  املتنامي، 

“روؤية الإمارات 2021«.
و�ضلطت “دافزا” اأي�ضاً ال�ضوء على برنامج 
“لونت�ضباد” الذي جرى اإطالقه بال�ضراكة 
م��ع ب��راي��ت اآي��دي��از لتمكني امل��وظ��ف��ني من 
اأر�س  على  م�ضاريع  اإىل  اأف��ك��اره��م  حتويل 
الواقع، وذلك من خالل ور�س عمل فكرية 
من  موظفني  جتمع  ت�ضميمي،  طابع  ذات 
فرق  �ضمن  بع�ضهم  م��ع  الأق�����ض��ام  خمتلف 
تعمل على تطوير هذه الأفكار وتنفيذها. 
لت�ضمل  املبادرة  هذه  تو�ضعة  داف��زا  وتعتزم 
ليتمكن  املقبلة،  الفرة  خ��الل  املتعاملني 
املنطقة احلرة مبطار دبي  �ضلطة  جمتمع 

باأكمله من امل�ضاركة يف عملية البتكار.

ل��ت��ط��وي��ر م��ن�����ض��ة دب���ي بال�س،  وامل���ق���رح���ات 
العمود الفقري للتحول الذكي يف الإمارة.

ومن جهة اخرى وقعت دبي الذكية  مذكرة 
للتكنولوجيا  روت�ض�ضر  جامعة  م��ع  تفاهم 
اأكادميي  برنامج  ا�ضتحداث  ب��ه��دف  دب��ي  يف 
“علوم  يف  املاج�ضتري   درج��ة  ملنح  متخ�ض�س 
العلمي  البحث  لت�ضجيع  وذل���ك   ال��ب��ي��ان��ات، 
وت��ف��ع��ي��ل اأط����ر ال���ت���ع���اون امل�����ض��رك م���ع اأهم 
م�ضتوى  على  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  امل��راك��ز 
ت��ق��وم دب��ي الذكية م��ن خالل  ال��ع��امل، حيث 
ال�����ض��راك��ة ب��ت��ق��دمي ال��دع��م ال����الزم لتطوير 
املناهج الدرا�ضية اخلا�ضة بدرجة املاج�ضتري 
الربنامج،  لنجاح  الالزمة  املختربات  ودع��م 
بالإ�ضافة اإىل امل�ضاهمة يف دعم الدفعة الأوىل 
الراغبني يف احل�ضول  الربنامج  من طالب 
على درجة املاج�ضتري يف علوم البيانات، وقد 
التحق حتى الآن 33 طالب يف الربنامج من 

القطاعني احلكومي واخلا�س. 

من�شة دبي بال�ض 
الذكية  دب���ي  ت�ضتعر�س  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 
احلا�ضنة  بال�س”  “دبي  من�ضة  ت���ط���ورات 
وتهدف  دب��ي،  اإم��ارة  بيانات  جلميع  املركزية 
ب�ضكل رئي�ضي اإىل حتقيق التكامل يف البيانات 
املتاحة ملختلف اجلهات احلكومية واخلا�ضة 
على  البيانات  املن�ضة  تتيح  حيث  وغ��ريه��ا. 
ثالث م�ضتويات، ي�ضمح من خاللها امل�ضتوى 
ب�ضكل  للم�ضتخدم  الو�ضول  باإمكانية  الأول 
وقت،  ك��ل  يف  اإليها  الو�ضول  ميكن  كما  ع��ام 
الثاين فهو متاح مقابل تعرفه  امل�ضتوى  اأما 
معينة للم�ضتخدم املتخ�ض�س مثل موؤ�ض�ضات 
الثالث  امل�ضتوى  ويخت�س  اخل��ا���س،  القطاع 
ويقت�ضر  امل�����ض��ن��ف��ة  احل��ك��وم��ي��ة  ب��ال��ب��ي��ان��ات 
ذات  احلكومية  اجلهات  على  اإليها  ال��دخ��ول 

العالقة. 

مطار اأبوظبي الدويل ي�ستقبل اأوىل 
رحالت �سركة »اإنديجو« الهندية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��ه��ن��دي��ة ت�ضغيل  “اإنديجو”  ���ض��رك��ة  ب���دء  اأب��وظ��ب��ي ع��ن  اأع��ل��ن��ت م��ط��ارات 
وكاليكوت  كوت�ضني  م��ط��اري  م��ن  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  اإىل  رح��الت��ه��ا 
الدوليني يف الهند، وذلك مبعدل رحلة يومياً من كل مطار باإجمايل 14 

رحلة اأ�ضبوعياً. 
الهندية من بني �ضركات الطريان القت�ضادية  “اإنديجو”  وتعترب �ضركة 
الأ�ضرع منواً يف العامل، وتعتمد فل�ضفًة ب�ضيطة تقوم على الأ�ضعار املخف�ضة 
ال��راح��ة، وذل��ك عرب  املواعيد وتقدمي جتربة �ضفر ممتعة وغاية يف  ودق��ة 
و9  حملية  وجهة   49 تربط  رحلة   1200 تبلغ  التي  اليومية  رحالتها 
 A320 وجهات دولية. ويتاألف ا�ضطول ال�ضركة من 184 طائرة اإيربا�س

و12 طائرة “ايه تي اآر«. 
وا�ضتقبل مطار اأبوظبي الدويل الرحلني الأوليتني القادمتني من كوت�ضني 

وكاليكوت يوم الثنني 15 اأكتوبر والثالثاء 16 اكتوبر بالتوايل.
و�ضتقوم الناقلة بت�ضغيل رحلة مبا�ضرة يومياً من كوت�ضني لتقلع يف ال�ضاعة 
 16:30 ال�ضاعة  اأبوظبي عند  اإىل  بالتوقيت املحلي لت�ضل  1:30 ظهراً 
اإىل  وت�ضل  4:30 �ضباحاً  ال�ضاعة  اأبوظبي يف  تغادر من  ثم  ع�ضراً، ومن 
الهند عند ال�ضاعة 10:30 �ضباحاً. كما �ضت�ضغل �ضركة اإنديجو رحالتها 
اليومية من كاليكوت باإقالعها عند ال�ضاعة 00:40 فجراً لت�ضل اأبوظبي 
عند ال�ضاعة 3:30 فجراً، واأما بالن�ضبة للرحلة املغادرة من اأبوظبي فتقلع 
يف ال�ضاعة قبل اأن تغادر يف ال�ضاعة 17:30 ع�ضراً وت�ضل اإىل كاليكوت عند 

ال�ضاعة 11:30 م�ضاءاً.  
وبهذا ال�ضدد، قال برايان تومب�ضون، الرئي�س التنفيذي ملطارات اأبوظبي: 
العا�ضمة، لتقدم  الإ�ضافة اجلديدة ت�ضاهم يف تو�ضع �ضبكة مطار  اإن هذه 
العاملية  الثقة  على  ذلك  يعك�س  كما  اأف�ضل.  ربط جوي  مل�ضافرينا خدمات 
ال��ق��وي��ة يف ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي، ون��ح��ن ن�ضعى ل��ال���ض��ت��م��رار يف ب��ن��ائ م��ث��ل هذه 

ال�ضراكات خالل الأ�ضهر والأعوام القادمة.
مطارات  يف  ال��ت��ج��اري  التنفيذي  الرئي�س  غ���روف،  دي  م��ارت��ن  علق  كما   
اأبوظبي، قائاًل: تربز هذه الرحالت ال�14 مكانة اأبوظبي كوجهة رئي�ضة 
الهند من بني  وال�ضياح، حيث تعترب  الأعمال  امل�ضافرين من رجال  لعبور 
ٌت�ضهم  ل��ذا  اأب��وظ��ب��ي،  مل��ط��ارات  بالن�ضبة  اأهمية  والأك���رث  الأك���رب  ال��وج��ه��ات 

الرحالت يف تلبية الطلب املتزايد يف �ضوق ال�ضفر.
ال��ت��ج��اري يف �ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ول��ر،  ق���ال وي��ل��ي��ام  م��ن ج��ه��ت��ه، 
اأبوظبي الدويل  ي�ضعدنا ال�ضتقبال الذي �ضهدناه من مطار  “اإنديجو”: 
كاليكوت-  بني  الأوىل  رحالتها  اليوم  اإنديجو  اأطقت  فقد  ال�ضباح.  ه��ذا 
من  عاماً   12 اإنديجو  �ضركة  اأكملت  وق��د  اأبوظبي.  وكوت�ضني-  اأبوظبي، 
واإن  اق��ت�����ض��ادي،  ط���ريان  كم�ضغل  ال��ه��ن��دي  ال�����ض��وق  يف  الناجحة  العمليات 
اأبوظبي ل�ضبكة الوجهات التابعة لنا �ضيعزز من الربط الإقليمي  ان�ضمام 

الذي نطمح اأن نقدمه لعمالئنا.

 جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي ينظم ندوة 

حول النطالق نحو العاملية اإلكرتونيا 
•• ابوظبي -وام:

نظم جمل�س �ضيدات اأعمال اأبوظبي التابع لغرفة جتارة و�ضناعة اأبوظبي، 
 34 على  ي��زي��د  م��ا  بح�ضور  اإلكرونياً”  العاملية  نحو  “النطالق  ن���دوة 
جمموعة  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  الأع��م��ال  ورائ����دات  ال�ضيدات  م��ن  م�ضاركة 

“جويل �ضيك«.
الآراء  توافق  وتعزيز  املتبادل  التفاهم  بقيمة  الرتقاء  اىل  الندوة  وهدفت 
“جويل �ضيك”،  امل���وردي���ن وجم��م��وع��ة  ب���ني  ا���ض��رات��ي��ج��ي م���ا  ن��ح��و  ع��ل��ى 
يعود  م�ضتقبل  ل�ضياغة  والدولية  املحلية  الأ�ضواق  ا�ضتك�ضاف  وا�ضتهدفت 

بالنفع والفائدة على احل�ضور امل�ضاركات والأطراف املعنية.
كما جاء تنظيم الندوة يف اإطار جهود جمل�س �ضيدات اأعمال اأبوظبي على 
تعزيز دور املراأة يف تنمية احلياة القت�ضادية وزيادة دور املراأة املواطنة يف 
�ضوق العمل التجاري الإلكروين، باعتباره الأ�ضلوب التجاري يف ظل الثورة 

الرقمية والتجارة الذكية.

�سركة م�سرية تروج ملنتجاتها يف »جيتك�س«  32
•• دبي-وام:

ت�ضارك م�ضر، ممثلة يف هيئة تنمية �ضناعة تكنولوجيا املعلومات اإيتيدا ، يف 
فعاليات “جيتك�س 2018” املقام حاليا يف دبي.

امل�ضرية  ال�ضركات  تعزيز فر�س  اإىل  املعر�س  امل�ضرية يف  امل�ضاركة  وتهدف 
يف التواجد القوي بال�ضوق اخلليجي مبا يت�ضق مع اأولويات ال�ضراتيجية 
واخلدمات  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  من  ال�ضادرات  زي��ادة  اإىل  الهادفة 
�ضعيد،  ال�ضيخ  قاعة  حتت�ضنه  ال��ذي  امل�ضري،  اجلناح  وي�ضم  به.  املرتبطة 
متنوعة  جمموعة  تقدم  نا�ضئة  كيانات   8 �ضمنها  من  عار�ضة  �ضركة   32
الأعمال  اإدارة  حلول  ومنها  املبتكرة  التكنولوجية  واخلدمات  احللول  من 
واملوؤ�ض�ضات ERP والنظم املتكاملة وحلول واإدارة ال�ضبكات وخدمات مراكز 
الت�ضالت والتعهيد وتطوير تطبيقات املحمول واإن�ضاء املواقع الإلكرونية 

وف�ضال عن خدمات احلكومة الإلكرونية وغريها من احللول.
ال�ضوق  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  ر�ضاد  مها  واأو�ضحت 
لثقة  نظراً  امل�ضرية  لل�ضركات  اجل��اذب��ة  الأ���ض��واق  اأك��رب  من  يعد  اخلليجي 
امل�ضري  لل�ضباب  واللغوية  التقنية  ال��ق��درات  يف  ال��ق��رار  و�ضناع  متخذي 
دول  يف  امل�ضرية  ال�ضركات  تقدمها  التي  املبتكرة  التكنولوجية  واحل��ل��ول 

اخلليج العربي.

الأع�ضاء  والهيئات  ال�ضركات  عن  ممثلني 
دبي  يف  الأم���ري���ك���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  غ���رف���ة  يف 
الربيطاين،  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال  وجمل�س 
الأعمال يف  تاأ�ضي�س  اآلية  ا�ضتعر�س  والذي 
املنطقة احلرة، اإىل جانب الفر�س املتاحة 
لال�ضتثمار يف اإمارة دبي، مع الركيز ب�ضكل 
الإلكرونية  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  خ��ا���س 
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العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/2412 تنفيذ مدين
مديرها  وميثلها  ����س.ذ.م.م  بال�س  ميدك  �ضيدلنية   -2 بافا  حممد  ف��اروق  حممد  �ضدهم/1-  املنفذ  اىل 
�ضليمان حممد ح�ضني 4- امري �ضاحب حممد �ضاحب  جمهول  ال�ضيد/امري �ضاحب حممد �ضاحب 3- 
قد  احلمادي  يو�ضف  احمد  حممد  وميثله:يو�ضف  بالكري�ضنان  التنفيذ/بينا  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وق��دره )394298( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة حكمت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليهما الوىل والثاين ح�ضوري للمدعي 
عليهما الثالث والربع 1-بف�ضخ عق دالبيع املربم فيما بني املدعية واملدعي عليها الوىل والثاين 2- وبالزام 
والزام   -3 دره��م  وق��دره 291.000  للمدعية مبلغ  ي��وؤدوا  بان  والثالث  والثاين  الوىل  املدعي عليهم  املدعي 
املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث والرابع بالت�ضامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 50.000 درهم 4- الزام 
املدعي عليهم بالفائدة قانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد والزمتهما 
بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/269  تظلم �سرعي

 / املتظلم  ان  الق��ام��ة مب��ا  �ضاه جمهول حم��ل  1-ن���رياف   / املتظلم �ضده  اىل 
دي�ضا رامي�س بهاتيا وميثله:خمتار حممد باقر غريب قد اأقام عليكم التظلم 
املذكور اعاله ومو�ضوعه لئحة تظلم. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة:)2( يف مبنى الح��وال ال�ضخ�ضية     2018/10/23
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  يف منطقة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/1057  احوال نف�ض م�سلمني

ان  الق��ام��ة مب��ا  لي�س عبدالغفور  جمهول حم��ل  1- عمر  امل��دع��ي عليه /  اىل 
املدعي/ هدى داود �ضليمان �ضرحان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى 
النفقات املقررة �ضرعا  مطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية وابنتها 
مع الزامه بامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم  الثالثاء 
الحوال  )9( يف مبنى  رقم  بالقاعة  8.30 �س  ال�ضاعة  املوافق  2018/10/23   
ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3555 تنفيذ جتاري

للتجارة  ال�ضيجي  وادي   -2 م��ربوك  علي  احمد  ع�ضام  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فاطمة ح�ضني 
قد  ال�ضويهي  اجل��الف  حمد  �ضعيد  وميثله:ماجد  اجل��زي��ري  احمد  حممد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )484470( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 1- بالزام املدعي 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  بالت�ضامن  وال��ث��اين  الول  عليهما 
املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3510 تنفيذ جتاري
وميثلها  ������س.ذ.م.م  امل��ع��دات  ل��ت��اأج��ري  فابيول�س  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا  القامة  حمل  جمهول  كون  كري�ضنان  بوليكال  �ضالدرا  املدير/برا�ضانت 
عبدالرحمن  وميثله:عبداهلل  للنقليات  دي�ضنت  التنفيذ/موؤ�ض�ضة  طالب  ان 
حممد ال�ضعيدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )156504.02( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة 1 وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/2939 تنفيذ جتاري
ر���ض��ول جمهول حمل  ري��ا���س ح�ضني غ��الم  املنفذ ���ض��ده/1-  اىل 
قد  بخ�س  ك��رمي  الرحمن  التنفيذ/�ضيف  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره )76760( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   1 املحكمة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/2906 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- جولدن فور�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
البناء  مل��ق��اولت  ال��ن��وف  التنفيذ/�ضقر  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
اأق���ام عليك  ق��د  ال��زب��ادي  �ضيف  �ضعيد  �ضيف  �����س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:را���ض��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )32249(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

              يف الدعوى رقم 2018/85 تنفيذ احكام املركز املايل
اىل املنفذ �ضده/1- عامر �ضليم العري�ضي جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )1211258.98( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

              يف الدعوى رقم 2018/74 تنفيذ احكام املركز املايل
مبا  القامة  حمل  جمهول  اير�ضيكي�ضان  �ضاجني  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )118632.78(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                       يف الدعوى رقم 2018/79 تنفيذ احكام املركز املايل
اىل املنفذ �ضده/1- عزيز ميزبان 2- �ضركة نبهان لركيب الأنابيب �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم sct-051/2018 ال�ضادرة من 
حماكم مركز دبي املايل العاملي )حمكمة الدعاوى ال�ضغريه( والقا�ضي يف منطوقه 
او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�ضليمه  دره��م   )436059.33( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/894  ا�ستئناف جتاري    

�ضوليو�ضنز جمهول حمل  داينمك  اورينتالز   -1 امل�ضتاأنف �ضده/  اىل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف / ريتو جويل دهارم بول جوبتا قد ا�ضتاأنف/ 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/34 جتاري كلي بتاريخ:2018/4/24 
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2018/11/14 ال�ضاعة 10.00 
�ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/277  ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- فيبان كومار راتان لل عن نف�ضه وب�ضفته مدير 
بالعني للتجارة �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / جراند 
ميلينيوم هوتل منطقة حرة ذ.م.م قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2018/329 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ضاعة   2018/10/31 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
م�ضاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/330  ا�ستئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اياز اأيوب حممد اأيوب بت  جمهول حمل القامة 
وميثله:عائ�ضة  ����س.ذ.م.م  انرنا�ضيونال  اللوكريت   / امل�ضتاأنف  ان  مبا 
حممد ح�ضن طاهر قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/347 

تظلم جتاري     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2018/11/7 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2018/13 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف اأبوظبي ال�ضالمي وميثله:جابر 

را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/9/8 اعالنكم ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها 
)605800( درهم خالل �ضهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار 
نوع  املدنية  امل��ادة 295 من قانون الج���راءات  املزايدة وفقا لن�س  الرهن بطريق  حمل 
العقار �ضقة �ضكنية - املنطقة ور�ضان الوىل - رقم الر�س 415 - رقم ال�ضقة S24 - ا�ضم 
وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا مربع  مر   66 -امل�ضاحة   T02 املبنى

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2018/5 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف اأبوظبي ال�ضالمي وميثله:جابر 

را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي.
املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/10/10  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدرها )430900( درهم خالل �ضهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية 
امل�ضاحة 38 مر   - الكائن مبنطقة ور�ضان الوىل   - رق��م الر���س 415    - �ضكنية  �ضقة 

 T02 ا�ضم املبنى - S18 مربع - رقم ال�ضقة
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/957  ا�ستئناف عمايل    
�ضاه احلميد  �ضاه احلميد بري حممد  �ضهيل   -1 امل�ضتاأنف �ضده/  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / �ضركة داماك العقارية ذ.م.م 
ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف/  قد  الكتبي  غدير  علي  حميد  وميثله:هند 
يوم  جل�ضه  لها  وح���ددت  جزئي  عمايل   13244/2017 رق��م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    11.00 ال�ضاعة   2018/11/8 املوافق  اخلمي�س  
ch1.A.4 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1122  ا�ستئناف مدين    
ديان�ضتى  ���ض��رك��ة   -2 م��ول��ت�����ض��ان��داين  ك��ب��ري   -1 ���ض��ده/  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
الزرعوين انك جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / هالل حممد 
بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  ابواحل�ضن  عبدالكرمي 
ب��ت��اري��خ:2014/12/18 وح��ددت لها جل�ضه  رقم 850/2014 مدين كلي 
يوم الحد  املوافق 2018/10/21 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/596  ا�ستئناف مدين    
القانونية  وال���ض��ت�����ض��ارات  للمحاماة  مكي   -1  / امل��دخ��ل  اخل�ضم  اىل 
�ضالح  ط��ارق مكي جعفر   / امل�ضتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
وميثله:طارق مكي جعفر �ضالح قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم 2018/636 مدين جزئي وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/11/14
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/876  ا�ستئناف جتاري    

حمل  جمهول  ليمتد  انف�ضتمنت�س  �ضيفيلد   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف / ابوعلي مالك �ضروف وميثله:ح�ضن عبداهلل 
رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  العبدويل  حممد 
ب��ت��اري��خ:2017/4/10 وح��ددت لها جل�ضه يوم  2016/842 جت��اري كلي 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/10/22 املوافق  الثنني  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1094  ا�ستئناف جتاري    

ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   - جمعه  رم�����ض��ان  اح��م��د  �ضهاب   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
احمد  ف��ار���س   -2 ابراهيم  جمعة  رم�ضان  امل��رح��وم/اح��م��د  ورث��ة  اح��د  وب�ضفته 
رم�ضان جمعه - ابراهيم ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته احد ورثة املرحوم/احمد 
رم�ضان جمعة ابراهيم جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / م�ضاعد ذكاء 
احلكم  ا�ضتاأنف/  ق��د  اجل��رم��ن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي  ذ.م.م  اليابان 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/2647 جتاري كلي بتاريخ:2018/5/16 وحددت لها 
جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2018/11/14 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1782  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضوبر �ضتايل لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م 2- �ضعبان حممد 
عبداحلميد علي ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي مت�ضامن للت�ضهيالت املمنوحة للمدعي عليها 
الوىل )�ضركة �ضوبر �ضتايل لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م( 3- �ضابورجي بالوجني 
ميداي�ضت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / علي عبدالرحمن عبداهلل 
اأ�ضكناين - ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي مت�ضامن للت�ضهيالت املمنوحة للمدعي عليها الوىل 
ذ.م.م( وميثله:ح�ضن عبداهلل حممد  الكهروميكانيكية  �ضتايل لالعمال  �ضوبر  )�ضركة 
كلي  جت��اري   2017/861 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد  العبدويل 
بتاريخ:2017/4/16 وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2018/10/22 ال�ضاعة 10.00 
�ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/4420  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- دريك اند �ضكل اجنينريجن ���س.ذ.م.م 2- دريك اند 
�ضكل انرنا�ضيونال جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�ضن 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  ال��زع��ان��ني   احمد مو�ضى 
املنفذ به وقدره )500188( درهم وت�ضليمه  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/4476  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م جمهول حمل  للنقليات  �ضبري  ان��د  كوثر  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق����ام  عليك  ب��الل زك���اء اهلل  ق��د  التنفيذ/قا�ضم  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10424.80(
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )907( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3162 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- مثيما للتكنولوجيا �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة غران غري�س وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  الكتبي قد  عبداهلل بن هويدن 
وق��دره )2984067.63( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1589  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ض�ضة احل�ضام للمقاولت العامة جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/8/7  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان 
مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  املحدودة  انى هولدجنز  ل�ضالح/ديل 
ت��اري��خ:2018/4/28 وحتى متام  �ضنويا من   %9 وفائدة  دره��م  مقداره )406.055.44( 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  ال�ضداد 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/2628  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- قمر الزمان العامليه للنقل الربي �س.ذ.م.م 2- �ضوهدري �ضاهني 
�ضابر حاجي �ضريف مهر جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املنعقدة بتاريخ 2018/9/4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/احلجر الرملي لتجارة 
مواد البناء �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )ع�ضرة 
احلا�ضل  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  واربعمائة  الف 
درهم  ثالثمائة  ومببلغ  بامل�ضروفات  والزمتهما  ال�ضداد  متام  وحتى  يف:2016/9/30 
مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . حكما مبثابة 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 
العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/2825  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- كلوفر لل�ضفر وال�ضياحة ذ.م.م )فرع( وميثلها مديرها �ضابر نزير احمد �ضيخ 
لل�ضفر  كلوفر  ملديونية  و�ضامن  �ضريك  �ضيخ/ب�ضفتها  �ضابر  افرين   -2 الباهي  عبدل  احمد  ن��زار 
وال�ضياحة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اخلليج للتمويل �س.م.خ قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/10/11 احلكم التمهيدي التايل بندب 
اخلبري امل�ضريف املخت�س �ضاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى وتكون مهمته كالتي الطالع 
على ملف الدعوى وم�ضتنداتها وماع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم والنتقال اىل مقر املدعي واملدعي عليها 
ان لزم المر والطالع على املرا�ضالت الورقية واللكرونية ان وحدت ال�ضجالت والدفاتر التجاريى 
الورقية واللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها �ضبعة الف درهم والزمت املدعي ب�ضدادها وحددت 
لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�س امل��واف��ق:2018/10/18 يف حالة عدم �ضداد المانة ويف حال مت �ضداد 
 .ch1.C.12:المانة توؤجل جلل�ضة:2018/11/1 ليداع التقرير ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1020  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- العب�ضي للنظارات منطقة حرة ذ.م.م وميثلها مديرها/عالء 
�ضليمان فالج احل�ضيان جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املنعقدة بتاريخ 2018/10/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/م�ضنع ايغما لنز 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )66233( درهم والفائدة  املدعي عليها  بالزام  ���س.ذ.م.م 
وحتى  يف:2018/3/20  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية 
ال�ضداد التام ف�ضال عن الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/1137  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- لكجوري ورلدوايد م.د.م.�س جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2018/7/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�ضالح/ارامك�س المارات �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )5078071( مبلغ 
الق�ضائية يف:2018/3/26 وحتى ال�ضداد التام ف�ضال عن الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/921  جتاري جزئي

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  املقداد  الدين  بهاء  ر�ضا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/بنك الحتاد الوطني بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل البنك املدعي مبلغ 
تاريخ:2018/3/14  من  �ضنويا  ب�ضيطة   %8 بواقع  وفائدة  درهم   )29476( مقداره 
درهم مقابل  وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة  بالر�ضوم  والزمتها  ال�ضداد  وحتى متام 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/433  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-نا�ضر حممود غامن 2- كر�ضتيان جوزيف مارديني جمهول 
ال��ط��راد وميثله:عبداحلكيم حبيب  /ف��ه��د حممد  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
من�ضور بن حرز قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�ضامن والت�ضامم على النفراد مببلغ وقدره )985000( درهم واثبات ملكية 
تاريخ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  للمركبة  امل��دع��ي 
القامة وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق:2018/10/22 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�����ض��اع��ة:09:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/260  مدين كلي

امل��دع��ي / ب��در جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-راين احمد علي  اىل 
اأقام  ق��د  ح��رز  ب��ن  من�ضور  حبيب  وميثله:عبداحلكيم  �����س.ذ.م.م  للتجارة  اأك�ضبونيل 
مببلغ  ب�ضداد  مت�ضامنني  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
وقدره )1.660.000( درهم للمدعي قيمة املبالغ التي مت ال�ضتيالء عليهات مع الفائدة 
القانونية 12% بال�ضافة ملبلغ وقدره )300.000( درهم كتعوي�س عن ال�ضرار املادية 
يوم  جل�ضة  لها  والت��ع��اب.وح��ددت  وامل�ضاريف  والر�ضوم  باملدعي  حلقت  التي  والدبية 
فاأنت  لذا    ch2.E.21:بالقاعة ال�ضاعة:09:30 �س  امل��واف��ق:2018/10/23  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3603  جتاري جزئي
انديكاتو  �����س.ذ.م.م 2- حممد  امل��ع��ادن  لتجارة  �ضي  اي  ب��ي  1-اي���ه   / امل��دع��ي عليه  اىل 
بيديك م��ارك��ار جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ال��غ��ري��ر ل��الن�����ض��اءات املنيوم 
ي�ضددوا  ب��ان  مت�ضامنني  الزامهما  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م 
للمدعية مبلغ وقدره )110.000( درهم بال�ضافة اىل الفائدة القانونية وقدرها %9 
من تاريخ ال�ضتحقاق ال�ضيك احلا�ضل يف:2017/12/31 وحتى ال�ضداد التام مع الزام 
جل�ضة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  بكافة  عليهما  املدعي 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�ضاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/30  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3461  جتاري جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفندقية  لل�ضقق  فيو  ميدوي�ضت  1-ج��ران��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م  ح��رة  الفندقية منطقة  وال�ضقق  /ف��ن��دق جلوريا  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �ضعيد  ع��ب��داهلل  وميثله:خليفة 
والر�ضوم  درهم   )28803.07( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
يوم  جل�ضة  لها  التام.وحددت  ال�ضداد  حتى   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
امل��واف��ق:2018/10/30 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2964  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تنميات جلوبل للتطوير العقاري ���س.ذ.م.م 2- دلتا العاملية للعقارات 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بيكو انرنا�ضيونال ذ.م.م فرع م.د.م.�س وميثله:خالد 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوج�ضيم  �ضعيد  حممد 
بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره )176.910( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة   2018/10/22
للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/102  عقاري جزئي
امل��ط��ريي جمهول حمل  وزي��ر  ب��ن  بنت هاجد  / 1- عائ�ضة  امل��دع��ي عليه  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  العتيني  �ضليمان  بن  علي  بنت  املدعي/علياء  ان  مبا  القامة 
ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��دع��وى م��ط��ال��ب��ة ب��ف�����س ���ض��ي��وع والر�ضوم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف 
2018/11/6 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/426  مدين كلي
����س.ذ.م.م  للنقليات  او  ار  اي   -2 �ضينغ  جانغا  �ضينغ  ج��ورب��ري   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ����س.م.ع  للتاأمني  املدعي/�ضركة عمان  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره 
تاريخ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )1.178.889(
 2018/10/24 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  املطالبة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/230  ا�ستئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- مدينة الحمدي لتجارة قطع غيار وزينة 
ال�ضيارات ذ.م.م 2- ح�ضام مرت�ضى بازاركاد  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / بنك الحتاد الوطني �س.م.ع قد ا�ضتاأنف  احلكم 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/142 تظلم جتاري  وحددت لها جل�ضه 
بالقاعة  ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا   املوافق 2018/10/17  يوم الربعاء  
قانونيا  او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  وعليه   ch1.B.7 رقم 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/400  ا�ستئناف عمايل    

جمهول  ����س.ذ.م.م  انترييورز  كيه  ان  دابليو   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
عبدالفتاح  حممد  عبداهلل  جم��دي   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/6612 عمايل جزئي 
ال�ضاعة 11.00  املوافق 2018/11/1  وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�س  
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2343  ا�ستئناف عمايل    

�����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  عثمان  با�ضم   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
علي  ح�ضن  حممد  ال�ضيد   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/8056 عمايل جزئي 
ال�ضاعة 11.00  املوافق 2018/11/8  وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�س  
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/3834  جتاري جزئي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  حمد  حممد  عبدالرحمن  ر�ضيد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�ضالح/م�ضرف الهالل �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
ومبلغ  امل�ضاريف  والزمت  دره��م   )176.136.81( مبلغ  الهالل(  )م�ضرف  املدعي 
خم�ضائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/734  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نوال عي�ضى يو�ضف مراد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اميك�س 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضم  )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )م( الم��ارات قد 
ما  او  دولر   )12742.58( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  وال��زام   2672/2017 رق��م  النزاع  ملف 
يعادلها بالدرهم الماراتي )26152.06( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12
 Ch1.C.13 وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2018/11/8 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري. )علما باأن الدعوى قد اجلت اداريا( 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3283  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  احمد جمهول حم��ل  احمد جميل  فهيم   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
قد  ال�ضباغ  يو�ضف  احمد عبدالعزيز  الوطني وميثله: منى  الحت��اد  املدعي/بنك 
ب�ضداد مبلغ وقدره  املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك 
)50.615 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية %32.30 
املعجل بال كفالة.  بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  من تاريخ املطالبة وحتى 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة   2018/10/28 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3315  جتاري جزئي

اىل املدعي عليهم / 1- النوبي لل�ضفريات وال�ضياحة �س.ذ.م.م 2- عي�ضى النوبي �ضامل 
املدعي/بنك الحتاد  ان  القامة مبا  �ضامل جمهويل حمل  النوبي  3- من�ضور عي�ضى 
الوطني �س.م.ع وميثله: منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ قد اأقام عليك الدعوى 
وقدرة  مبلغ  ب�ضداد  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
بواقع  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   499.124.15(
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %20
كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/10/24 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.13

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعالن بورود التقرير بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2316  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- هاو�س تو هوم ملقاولت البناء �س.ذ.م.م 2- يونيلك�س 
للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 3- ادم مايكل ارون �ضفيني جمهول حمل القامة 
عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد  ذ.م.م  ال�ضيارات  لتاجري  املدعي/جو  ان  مبا 
بتاريخ:2018/10/12  املنعقدة  بجل�ضتها  قررت  املحكمة  بان  ح�ضني.نعلنكم 
يف الدعوى املذكورة اعاله اخطاركم بورود تقرير ال�ضيد اخلبري املنتدب يف 
الدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/10/22 ال�ضاعة 8.30 

�س بالقاعة Ch1.C.13 للتعقيب على التقرير .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/1484  جتاري جزئي

�ضينغ  �ضاتفيندر  ���س.ذ.م.م 2-  اي�ضت  اىل املحكوم عليه/1- �ضيجما انربراي�ضز ميدل 
جيان �ضينغ مقار �ضينغ 3- عود الريحان انترييز �س.ذ.م.م 4- جيفان براديب امربو�س 
رودريجو�س جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
دبي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  ل�ضالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/7/8
درهم   )185135( مبلغ مقداره  املدعي  اىل  ي��وؤدوا  ان  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام 
قيمة ال�ضيكني مو�ضوع التداعي وفائدة 9% �ضنويا من تاريخ:2014/11/20 وحتى متام 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  ال�ضداد 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1566  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الرقة  �ضكاي  ان��د  �ضن  فندق  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/9/24  يف الدعوى املذكورة 
حممد  را�ضد  �ضليمان  و�ضحة  ومتثلها/  املالب�س  لكي  ياويلي  ل�ضالح/مغ�ضلة  اع��اله 
الزخريي الظنحاين بالزام املدعي عليها باأداء مبلغ 62.469 درهم )اثنني و�ضتني الف 
تاريخ  من  �ضنوياً   %9 القانونية  والفائدة  للمدعية  دره��م(  و�ضتني  وت�ضعة  واربعمائة 
املطالبة الق�ضائية يف 2018/4/25 حتى ال�ضداد التام والزمت املدعى عليها بامل�ضاريف 
وم��ب��ل��غ ث��الث��م��ائ��ة دره����م م��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة . ح��ك��م��ا مب��ث��اب��ة احل�����ض��وري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/680  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليهما/1- ار ا�س كي لتجارة املعادن ���س.ذ.م.م 2- �ضونيل كومار تول رام 
)كفيل ال�ضخ�ضي ل�ضركة ار ا�س كي لتجارة املعادن ���س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/1  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/م�ضرف الهالل �س م ع بالزام املدعي عليهما باأن يوؤديا للم�ضرف املدعي 
بالت�ضامن والتكافل مبلغ اربعمائة وخم�ضة وثمانني الف وت�ضعمائة وواحد وثمانني 
املحاماة  اتعاب  بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل  والزمتهما  درهم و�ضبعني فل�ضاً 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3539  جتاري جزئي
املدعي/دنيا  ان  املدعي عليهم / 1- هدلتو ديفيو ديونيدا جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  طاهر  ح�ضن  حممد  عائ�ضة  وميثله:  ذ.م.م  للتمويل 
و�ضبعون  و�ضته  )مائة  دره��م(   176.459.28( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة 
الفا واربعمائة وت�ضعة وخم�ضون درهماً وثمانية وع�ضرون فل�ضاً( والفائدة التفاقية بواقع 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  والفعلي  التام  ال�ضداد  تاريخ  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %39.98
بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2018/11/6  الثالثاء  لها جل�ضة يوم  والتعاب. وحددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3351  جتاري جزئي

ال�ضارقة  فرع  ذ.م.م  البواخر  ومتوين  لل�ضحن  البدور  �ضركة   -1  / عليهم  املدعي  اىل 
الغذائية �س.ذ.م.م  املواد  ان املدعي/الليان لتجارة وتوزيع  جمهول حمل القامة مبا 
وميثله: عائ�ضة حممد ح�ضن طاهر قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   67.267.47( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى 
ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. وحددت لها جل�ضة  تاريخ املطالبة وحتى متام 
يوم الربعاء املوافق 2018/10/31 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2082  جتاري كلي

اىل املدعي عليهم / 1- فريتو اوبراي�ضونز ليمتد فرع م د م �س جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/احمد احمد فتح اهلل ال�ضيخ قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
الرخ�ضة  م��ن  ا�ضمه  وح���ذف  عليها  امل��دع��ى  ال�ضركة  م��دي��ر  من�ضب  م��ن  امل��دع��ي  ب��ع��زل 
التجارية كمدير لها والت�ضريح له بانهاء الج��راءات الر�ضمية اخلا�ضة بهذا الجراء 
بالر�ضوم  الزامها  مع  عليها  املدعى  نفقة  وعلى  ب�ضخ�ضه  املتعددة  لل�ضلع  دب��ي  ب���ادارة 
�س   9.30 ال�ضاعة   2018/11/5 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  وامل�����ض��اري��ف. 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2067  جتاري كلي

اىل املدعي عليهم / 1- احمد غلوم ح�ضن دروي�س البلو�ضي جمهول حمل القامة مبا 
عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل  وميثله:  ���س.م.ع  الوطني  اخليمة  را���س  املدعي/بنك  ان 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  العمران 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م(  وق���دره )695640.88  مببلغ 
التام. وح��ددت لها  ال�ضداد  ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2018/7/12 وحتى  تاريخ  12% من 
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �س  املوافق 2018/10/28  يوم الحد  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3218  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  الق�ضماين جمهول حمل  ف��ادي ف�ضل   -1 / املدعي عليه  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  زاتيلكني  فياك�ضالف  وميثلها/  تكنولوجيز  ك��ارز  امل��دع��ي/زد 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )5500 درهم( 
وحددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  من   %9 والفائدة  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����ض��اع��ة   2018/10/23 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2808  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1- �ضركة جورمية جلف  اىل 
مبا ان املدعي/القهوة الوروبية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )65008 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف. 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/30 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2949  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- بليزر دبارمتنت ا�ضتور فرع من )تك�ضا�س لند للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضادمانيان انرنا�ضونال 
لتجارة الحذية �س.ذ.م.م )فرع( قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
وامل�ضاريف.  وال��ر���ض��وم  دره����م(   25815( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/11/5 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1852  جتاري كلي
اىل املدعي عليهم / 1- عمر عبداهلل عبدالعزيز ال�ضام�ضي 2- مازن نزيه يو�ضف �ضرايحه 
3- فوود تيك للتجارة �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/�ضعيد بختيار 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  طاهر  ح�ضن  حممد  عائ�ضة  وميثله:  نيا  ك��رمي 
ال�ضيك  وت�ضليم  برد  عليهم  املدعى  وبالزام   2018/2/18 امل��وؤرخ  العقد  بف�ضخ  املطالبة 
رقم 157 امل�ضحوب على بنك المارات دبي الوطني بقيمة 2.200.000 درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/10/28 ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1045  جتاري كلي
م��راد عبداهلل  �ضليمان  ����س.ذ.م.م 2- علي  تيلكوم  ا���س تي  يه  املدعي عليهما / 1-  اىل 
الطاهر البلو�ضي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/موارد للتمويل �س م خ وميثله: 
عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهما مببلغ وقدره )506932.98 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 والفائدة 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/10/23 ال�ضاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1846  جتاري كلي
نف�ضه  ع��ن  ت��اب��ت  ا�ضعد  ج��وزي��ف   -2 �����س.ذ.م.م  فريالند   -1  / عليهم  امل��دع��ي  اىل 
وب�ضفته مدير فريالند �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ت & ب 
ا�ضت�ضاريون �س م ل )اوف �ضور( قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
والر�ضوم  دره��م(   2149000( وق��دره  مببلغ  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعى 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. 
بالقاعة  ���س   9.30 ال�ضاعة   2018/10/28 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1933  جتاري كلي

تينكارا  كينا  باكنهي  �ضفيق   -2 ����س.ذ.م.م  اي�ضت  تامبا ميدل   -1  / املدعي عليهما  اىل 
ال�ضالمي  ابوظبي  املدعي/م�ضرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  �ضامن(  )كفيل 
وميثله: جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم باأن يوؤديا للمدعي مبلغ 
احلكم  و�ضمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   24364090.80( وق��دره 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/11/5 ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1921  جتاري كلي

اىل املدعي عليهما / 1- اخلليج �ضوي�س لالزياء �س.ذ.م.م 2- حممد علي �ضاه حممد عن نف�ضه 
املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م  لالزياء  �ضوي�س  اخلليج  مدير  وب�ضفته 
امل�ضرق )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله: خالد خليفة حممد �ضيف حثبور قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  والتكافل  والت�ضامم  بالت�ضامن   عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
)734529.79 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق 
الثنني  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  و�ضمول احلكم  التام  ال�ضداد  وحتى 
املوافق 2018/11/5 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1226  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/1- مطعم ميزبان هيدراباد �س.ذ.م.م 2- �ضيد �ضاه معني الدين قادري �ضيد 
�ضاه )كفيل �ضامن( 3- �ضلمى �ضلطانة حممد قا�ضم )كفيل �ضامن( جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/م�ضرف المارات ال�ضالمي �س.م.ع وميثله: جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي 
اأن امل��دع��ي: م�ضرف الم���ارات ال�ضالمي ����س.م.ع قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه  مبا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�ضل يف املو�ضوع 
بندب اخلرب امل�ضريف املخت�س �ضاحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي: الطالع على ملف 
املدعية واملدعى عليها  ان يقدمة اخل�ضوم والنتقال اىل مقر  الدعوى وم�ضتنداتها وما ع�ضى 
والدفاتر  ال�ضجالت  وج��دت  ان  واللكرونية  الورقية  املرا�ضالت  على  والط��الع  الم��ر  لزم  ان 
التجارية واللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها 10000 والزمت املدعي ب�ضدادها وحددت لها 
 .ch1.C.15:املحكمة جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/10/28 ال�ضاعة:9:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2013/1990  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- �ضما املدينة للمواد الغذائية ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2014/9/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/
الغرير  ���س.ذ.م.م فرع دبي وميثلها عمر ماجد احمد  الغاز  لتعبئة وتوزيع  �ضركة الخ��وة 
الفا  وع�ضرون  و�ضته  )مائة  دره��م   126.541.59 للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعي  بالزام 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ضا(  وت�ضعة وخم�ضون  درهما  واربعون  وواحد  وخم�ضمائة 
ال�ضداد ف�ضال عن ر�ضوم  �ضنوياً من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2013/11/28 حتى متام 
احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وم�ضاريفها  الدعوى 
الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/788  جتاري كلي

الذهبية  الوزة   -2 ذ.م.م  الذهبية  الوزة  ونقليات  ك�ضارة  عليهم/1-  املدعى  اىل 
للتجارة �س.ذ.م.م 3- عبداحلميد عبداملجيد 4- هناء حامد جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك اي دي بي اي املحدودة )فرع مركز دبي املايل العاملي( قد اقام 
 2018/9/3 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري 
امل�ضريف املخت�س �ضاحب ال��دور من اجل��دول وعلى ان تكون مهمته وفق منطوق 
املاأمورية واودع تقريره  احلكم ال�ضادر بتلك اجلل�ضة )وقد با�ضر اخلبري املنتدب 
املوافق:2018/11/1  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  املحكمة  لها  وح��ددت  ال��دع��وى(  مببلغ 

ال�ضاعة:9:30 �ضباحا يف القاعة:ch2.E.22 للتعقيب على التقرير. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/956  ا�ستئناف جتاري   

الكعب  م�ضبح  خمي�س  حممد  1-عبدالرحمن  ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
2-جا�ضم حممد جمعه مفتاح احلامظ - جمهول حمل القامة مبا 
احلكم  ا�ضتاأنف  قد   - احللي  حممد  علي  حممد  /اأمي��ن  امل�ضتاأنف  ان 
ال�ضادر بالدعوى رقم : 2018/3308 جتاري كلي  وحددت لها جل�ضه 
بالقاعة  10.00 �ضباحا   ال�ضاعة  املوافق 2018/11/28   الرب��ع��اء   يوم 
قانونيا  او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  وعليه   ch2.D.16 رقم 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3001  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمهول  تريتاكاراي  موتايان  تريتاكاراي  فاناراجا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ارونكومار ماناكال مورايل وميثله: يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي 
باأن يوؤدي للمدعي مبلغ  املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  قد 
وقدره 120.000 درهم )مائة وع�ضرون الف درهم( مع الفائدة بواقع 12% �ضنوياً من تاريخ 
بالر�ضوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  التام  ال�ضداد  وحتى   2018/3/18 يف  احلا�ضل  ال�ضتحقاق 
 2018/10/22 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2921  جتاري جزئي

با�ضتني كوروثيكو لجم��ارا �ضيمون كوروثيكو لجمار �ضيمون  املدعي عليه / 1-  اىل 
العامة )�ضركة  العرب للتجارة  امل��وردون  املدعي/�ضركة  ان  جمهول حمل القامة مبا 
ذات م�ضوؤولية حمدودة( فرع قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليه مببلغ وقدره )78.960 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من 
كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2018/11/1 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2569  جتاري جزئي

بور  )�ضابقاً  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فيتور  دي��ن  كا�ضا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي/ ������س.ذ.م.م( جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ب��اك��اب للخدمات الفنية 

املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  للمقاولت   ايزويجن 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )396720 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام  ال�ضداد  وحتى   %12 والفائدة  املحاماة 
فاأنت  ل��ذا    Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3410  جتاري جزئي

الثنية جمهول  الفندقية  لل�ضقق  املدعي عليهم / 1- جراند ميدوي�ضت ريف  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/فندق جلوريا وال�ضقق الفندقية منطقة حرة ذ.م.م 
وميثله: خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )50008.78 درهم( والر�ضوم 
لها جل�ضة  التام. وحددت  ال�ضداد  والفائدة 12% حتى  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة   2018/10/29 املوافق  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3577  جتاري جزئي
اىل املدعي عليهم / 1- طارق �ضعيد عي�ضى علي ال�ضحي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/م�ضرف المارات ال�ضالمي �س.م.ع وميثله: جابر را�ضد حممد جابر 
املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  ال�ضالمي قد  را�ضد 
باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )163.785.25 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
التام.  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والغرامة  املحاماة 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة   2018/10/24 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3629  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ان�ضاف   -1  / عليهم  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/كابارول للدهانات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   59634( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
تاريخ ال�ضتحقاق  املحاماة والفائدة 12% من  والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
 2018/10/28 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3461  جتاري جزئي

اىل املدعي عليهم / 1- جراند ميدوي�ضت فيو لل�ضقق الفندقية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/فندق جلوريا وال�ضقق الفندقية منطقة حرة ذ.م.م 
وميثله: خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )28803.07 درهم( والر�ضوم 
لها جل�ضة  التام. وحددت  ال�ضداد  والفائدة 12% حتى  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
Ch1.C.12 لذا  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2018/10/30  يوم الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/1384  جتاري جزئي

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  بال�س  ديلمون  فندق  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/عرب المارات للتموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها باأن توؤدي 
فل�ضاً  وخم�ضني  دره��م  وخم�ضني  واربعة  و�ضتمائة  الف  وع�ضرين  واح��د  مبلغ  للمدعي 
الق�ضائية احلا�ضل يف 2018/1/11  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
املحاماة.  اأتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�ضروفات  والزمتها  ال�ضداد  متام  وحتى 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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زايد للثقافة الإ�سالمية تختتم م�ساركتها يف »فرانكفورت للكتاب«

خالل م�شاركتها  يف معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب

»النا�سرين الإماراتيني« تعقد 13 اتفاقية بيع و�سراء حقوق 
الكتب بني نا�سرين اأمريكا الالتينية والإمارات

•• فرانكفورت-الفجر:  

ع��ر���س م�����ض��روع »ك��ل��م��ة« ل��ل��رج��م��ة ال��ت��اب��ع ل���دائ���رة الثقافة 
وال�ضياحة – اأبوظبي جتربته يف ترجمة اأكرث من األف عنوان 
من 13 لغة اإىل العربية، يف ندوة اأقيمت يف معر�س فرانكفورت 

للكتاب. 
اأق��ي��م��ت ال��ن��دوة ب��ال��ت��ع��اون م��ع متحف ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي، حتت 
ومتحف  كلمة  م�ضروع  من��وذج  والفن:  الن�س  »ترجمة  عنوان 
الطنيجي،  حمدان  �ضعيد  فيها  حتدث  حيث  اأبوظبي«  اللوفر 
 – وال�ضياحة  الثقافة  بدائرة  الكتب  دار  الن�ضر يف  اإدارة  مدير 

اأبوظبي، واأدار الندوة الكاتب ماتيا�س ايلرت.

ب���داي���ات م�����ض��روع »ك��ل��م��ة« الذي  ع���ن   ق���دم الطنيجي ع��ر���ض��اً 
كان  التي  التاريخية  اللحظة  نف�س  يف   2007 ع��ام  يف  انطلق 
يح�ضر لها مل�ضروع اللوفر اأبوظبي، وذلك بهدف اإعادة الوهج 
اأداة موؤثرة  للرجمة كما كانت يف ع�ضرها الذهبي باعتبارها 
بني الثقافات، فقد جنح امل�ضروع يف ترجمة اأهم العناوين من 
املجالت  تغطي خمتلف  ترجمات  العربية، وهي  اإىل  لغة   13
من  اأك���رث  ترجمة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  والآداب،  ال��ع��ل��وم  فيها  مب��ا 
ال�ضعوب  وثقافات  بالراث  تتعلق  مو�ضوعات  يف  عنواناً   72
ومن  واأمريكا،  واأوروب���ا  اآ�ضيا  من  وذل��ك  وعاداتها  واأ�ضاطريها 
اللغة الأملانية مت ترجمة 110 عنواناً يف خمتلف املجالت مبا 
العربية  اإىل  الأطفال  اأدب  نقل  يعد  الأط��ف��ال، حيث  اأدب  فيها 

ركيزة اأ�ضا�ضية يف م�ضروع »كلمة« اإذ مت ترجمة اأكرث من 235 
ل  ال��ذي  النا�ضئة  اأدب  جانب  اإىل  اللغات،  خمتلف  من  عنواناً 
يلقى اهتماماً يف الثقافة العربية. واأو�ضح الطنيجي اأن دائرة 
– اأبوظبي تعمل حالياً على ترجمة الأدب  الثقافة وال�ضياحة 

العربي اإىل اللغات الأخرى من خالل م�ضاريع ن�ضر خمتلفة. 
ال�ضخ�ضيات  ك��ب��ار  اأول  ���ض��اب��ط  ال���ظ���اه���ري،  م���رمي  وق���دم���ت 
دليل  عن  ملحة  اأبوظبي  اللوفر  متحف  يف  العامة  والعالقات 
املتحف الذي �ضدرت ن�ضخته العربية اأثناء معر�س فرانكفورت 
والفرن�ضية،  الإجنليزية  باللغتني  الدليل  يتوفر  كما  للكتاب، 
وفق  اأبوظبي  اللوفر  متحف  اإن�ضاء  تاريخ  عن  �ضرحاً  وقدمت 
 ،2007 الإم��ارات وفرن�ضا يف عام  اتفاقية حكومية بني دولة 

لتقدمي متحف مبفهوم كوين لأول مرة بالتعاون ما بني 17 
موؤ�ض�ضة متحفية وثقافية. ونوهت اإىل وجود متحف الأطفال 
يف مبنى م�ضتقل حتت قبة اللوفر اأبوظبي وتعر�س فيه اأعمال 

حقيقة لالأطفال حيث ميكنهم التفاعل معها والتعلم منها. 
اما جولييت �ضينجر اأمني متحف رئي�ضي لق�ضم الفن احلديث 
واملعا�ضر يف اللوفر اأبوظبي، فقد اأو�ضحت اأن  متحف اللوفر 
اأبوظبي اأول متحف عاملي يف املنطقة وهو فريد من نوعه من 
ناحية مفهوم عر�س املقتنيات، فهو يغطي الأعمال الفنية من 
الوقت املعا�ضر مو حتى اأقدم ح�ضارة عرفتها الب�ضرية، ليقدم 
دلياًل على روعة  النتاج الفني من احل�ضارات الإن�ضانية منذ 
الفتتاح،  قبل  امل��ع��ر���س  لدليل  التح�ضري  ب���داأ  وق��د  بدايتها، 

وحتى  التفاقية  اب���رام  منذ  الفنية  املجموعة  تو�ضعت  حيث 
الفتتاح، وقد و�ضع الدليل ليلبي اهتمامات خمتلف العائالت 
من اجلن�ضيات املتوقع زيارتهم للمتحف، من ال�ضرق والغرب. 
ي�ضم  كتاب  لو�ضع  معاجلتها  مت  التي  التحديات  اإىل  وا�ضارت 
اأقدم الأعمال الفنية التي انتجتها احل�ضارات املختلفة يف كتاب 

واحد. 
املعماري يف  الفن  »دليل  فيما حتدث يان دمي��وغ، موؤلف كتاب 
عن  بوليه،  هرنيك  مع  بالتعاون  املتحدة«  العربية  الإم���ارات 
جتربة و�ضع كتاب معماري ي�ضم الأ�ضكال املعمارية املتنوعة يف 
خمتلف اإمارات الدولة، حيث تتعدد الطرز ما بني املعا�ضرة اإىل 

التقليدية يف بانوراما مده�ضة جتمع كل املدار�س املعمارية. 

•• ال�صارقة-الفجر: 

اأعلنت جائزة ال�ضارقة للرجمة »ترجمان« 
ن��وع��ه��ا يف  ال��ع��امل��ي��ة الأوىل م���ن  اجل���ائ���زة 
جمالت الرجمة والتاأليف، التي ترعاها 
 50 تلقيها  ع��ن  للكتاب،  ال�����ض��ارق��ة  هيئة 
موؤلفني  من  الثانية،  دورت��ه��ا  يف  م�ضاركة 

وكّتاب عرب وعامليني من 17 دولة.  
وك����ان جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل���ائ���زة ق���د عقد 
املر�ضحة  الأعمال  لتقييم  خا�ضاً  اجتماعاً 
حيث �ضتعلن عن الفائز يف اجلائزة خالل 
حفل انطالق ال��دورة ال� 37 من معر�س 
ال�������ض���ارق���ة ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب ال�����ذي تقام 

اأكتوبر   31 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل  فعالياته 
اأك�ضبو  م���رك���ز  يف  ن��وف��م��رب   10 وح���ت���ى 

ال�ضارقة. 
العامري، رئي�س هيئة  اأحمد  وقال �ضعادة 
ال�ضارقة للكتاب:« ت�ضكل جائزة )ترجمان( 
واح����دة م��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��رج��م روؤى 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
املجل�س  ع�����ض��و  ال���ق���ا����ض���م���ي،  حم���م���د  ب����ن 
الأع���ل���ى ح���اك���م ال�������ض���ارق���ة، ال���رام���ي���ة اإىل 
ت��ع��زي��ز ح�����ض��ور امل���وؤل���ف���ات ال��ع��رب��ي��ة حول 
واملرجمني  الن�ضر  دور  وت�ضجيع  العامل، 
العامليني على نقل موؤلفات كبار املبدعني 
مّد  يف  ي�ضهم  مب��ا  العاملي  للقارئ  ال��ع��رب 

بني  احل�ضاري  والتوا�ضل  املعرفة  ج�ضور 
رئ��ي�����س هيئة  وت��اب��ع  ال��ث��ق��اف��ات«.  خمتلف 
عملت  اإط��الق��ه��ا  منذ  للكتاب:«  ال�ضارقة 
املوؤلفات  ن�ضر  نطاق  تو�ضيع  على  اجلائزة 
للقراء  بالو�ضول  لها  و�ضمحت  العربية 
ال��ع��امل��ي��ني ل��ي��ت�����ض��ن��ى ل��ه��م الط������الع على 
اإىل جانب  الإرث الأدبي واملعريف العربي، 
ال�����دور امل���ح���وري ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه يف جمال 
العربية  ت�ضدير احل�ضارة  وم�ضاندة  دعم 
التي  ال�ضارقة  اإم��ارة  بوابة  من  وثقافتها 
باتت ومن خالل ما تنظمه وحتت�ضنه من 
املثقفني  قبلة  مو�ضمية  ثقافية  فعاليات 
رئي�س  واأ�ضار  العامل«.  اأنحاء  من خمتلف 

امل�ضاركات  اأن  اإىل  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة 
للر�ضح  العام  هذا  للجائزة  و�ضلت  التي 
وامل�ضاركة ت�ضري اإىل احل�ضور القوي الذي 
»ترجمان«  اأن  م��وؤك��داً  اجل��ائ��زة،  به  تتمتع 
امل�ضاركات  م��ن  امل��زي��د  ل�ضتقطاب  ت�ضعى 
احلوار  م��ن��اف��ذ  ف��ت��ح  يف  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق 

الثقايف مع احل�ضارات العاملية.
ال�ضبانية  الن�ضر  دار  حظيت  ق��د  وك��ان��ت 
الأوىل  ب���دورة اجل��ائ��زة  بالفوز  »ف��ريب��وم« 
ون�ضر  ترجمة  ع��ن  وذل���ك   2017 للعام 
اإىل  العربية  ليلة وليلة( من  )األ��ف  كتاب 
الإ�ضبانية، وهو كتاب يقع يف )4 جملدات 
جملد  ك��ل  وي�ضم  امل��ت��و���ض��ط،  القطع  م��ن 

للعربية  نقلها  �ضفحة(   500 م��ن  اأك��رث 
العربية  للثقافة  الذهبي  الع�ضر  خ��الل 
اأن اجلائزة  عبد اهلل بن املقفع. ي�ضار اإىل 
انطلقت بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
القا�ضمي،  ب��ن حم��م��د  ���ض��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 

ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و 
التي  العاملية،  الرجمات  ت�ضجيع  بهدف 
تتخذ من املنجز الإن�ضاين الفارق يف اأبعاده 
الثقافية والفكرية منطلقات قومية ترتكز 
عليها يف بناء ح�ضارة الإن�ضان ومد ج�ضور 

�ضعيها  ال�ضرق والغرب، مع  التوا�ضل بني 
لدعم الن�ضر اجلاد القادر على تاأكيد دور 
القادرة  اخلالقة  الأفكار  وتفعيل  الكلمة 
نحو  العاملي  احل�ضاري  امل�ضهد  دف��ع  على 

التكامل املاأمول.

•• العني - الفجر

م�ضاركتها  الإ�ضالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اختتمت 
الدويل  »ف��ران��ك��ف��ورت  م��ن معر�س   70 ال���دورة  يف 
2018«، وجاءت م�ضاركة الدار من خالل  للكتاب 
للطباعة  �ضركة م�ضار  اإ�ضداراتها يف من�ضة  عر�س 
والن�ضر وهي اجلهة امل�ضوؤولة عن طباعة اإ�ضدارات 

الدار.
املحرزي  جمعة  الدكتور-خليفة  ال��دار  وف��د  و�ضم 
وال�ضيد  وال��ن�����ض��ر،  وال��رج��م��ة  املكتبة  ق�ضم  رئي�س 
الب�ضرية  امل������وارد  ق�����ض��م  رئ��ي�����س  ال���ع���ام���ري  ���ض��ه��ي��ل 
�ضابط  احل��م��ادي  فهد  وال�ضيد  العامة  واخل��دم��ات 

عالقات عامة.
املكتبة  ق�ضم  رئي�س  امل��ح��رزي  الدكتورخليفة  واأك���ّد 
زايد  دار  اأهمية م�ضاركة  بالدار  والن�ضر  والرجمة 
الثقافية  املعار�س  للثقافة الإ�ضالمية يف مثل هذه 
الوعي  تعزيز  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من  التي  العاملية 

الثقايف وتبادل اخلربات واملعارف، حيث قامت الدار 
بعر�س تراجم معاين القراآن الكرمي، وتوزيع كتيب 
الأملانية  باللغتني  وبراجمها  وخدماتها  ال��دار  عن 

والإجنليزية.
واأ�ضاف املحرزي: يعترب معر�س فرانكفورت للكتاب 
ال��ك��ت��ب والإ�����ض����دارات  ع��امل��ي��ة ل���ض��ت��ع��را���س  من�ضة 

الثقافية،
 ف��ه��و م���ن اأه����م امل���ع���ار����س ال��ت��ي جت��م��ع ن��خ��ب��ة من 
اأنحاء  جميع  من  والأك��ادمي��ي��ني  والأدب���اء  املثقفني 
العامل، كما قام وفد الدار اأي�ضاً بالجتماع مع عدد 
التعاون يف  �ضبل  لبحث  العاملية  الن�ضر  �ضركات  من 
بيع ون�ضر اإ�ضدارات الدار وذلك بالتعاون مع �ضركة 

م�ضار للطباعة والن�ضر.
وخالل املعر�س اطلع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
الأعلى  املج�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
لالحتاد حاكم ال�ضارقة على تراجم معاين القراآن 

الكرمي التي ت�ضدرها الدار ب� 13 لغة عاملية.

•• ال�صارقة-الفجر: 

�ضاركت جمعية النا�ضرين الإماراتيني يف معر�س 
فرانكفورت الدويل للكتاب بدورته ال�70 ، الذي 
اختتمت فعالياته موؤخرا،  بهدف توطيد عالقاتها 
الن�ضر وبحث  املعنية بقطاع  الدولية مع اجلهات 
ال�ضناعة  بهذه  لالرتقاء  امل�ضرك  التعاون  �ضبل 
هذا  يف  العاملية  التجارب  اإىل  والتعرف  احليوية، 
ميكن  التي  واملبادرات  امل�ضاريع  ومناق�ضة  املجال، 

تنفيذها لتطوير القطاع ودعم النا�ضرين.
زيارة  املعر�س،  يف  امل�ضارك  اجلمعية  جناح  و�ضهد 
والثقافية  الدبلوما�ضية  ال�ضخ�ضيات  م��ن  ع��دد  
وعلى راأ�ضها  �ضعادة علي عبداهلل الأحمد ، �ضفري 
جمهورية  ل��دى  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اأملانيا الحتادية،  حيث اطلع على خطط اجلمعية 
واإقليمياً  حملياً  الن�ضر  قطاع  دعم  يف  وبراجمها 

ودولياً.
وعقدت اجلمعية خالل املعر�س، 13 اتفاقية بيع 

و�ضراء حقوق الكتب بني جمموعة من دور الن�ضر 
مبا  اإم��ارات��ي��ة،  ن�ضر  ودور  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  م��ن 
اإىل  اأعمال ترجمة الإ�ضدارات  ي�ضاهم يف تطوير 

العربية وترجمة الأعمال العربية اإىل لغاتهم.
التنفيذي جلمعية  امل��دي��ر  ال��ك��و���س،  را���ض��د  وق���ال 
جمعية  حت���ر����س  الإم�����ارات�����ي�����ني:«  ال���ن���ا����ض���ري���ن 
والتواجد  امل�ضاركة  على  الإم��ارات��ي��ني  النا�ضرين 
لتمثيل  ال��ع��امل��ي��ة،  الثقافية  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف 
ال��ن��ا���ض��ري��ن الإم���ارات���ي���ني دول���ي���اً، وت��وف��ري فر�س 
لن�ضر  اأمامهم  املجال  وفتح  وال�ضراكات   التعاون 
موؤلفاتهم بلغات اأخرى، كما ن�ضعى اإىل ال�ضتفادة 
م���ن ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ل���الط���الع ع��ل��ى خمتلف 
ال��ت��ج��ارب ال���رائ���دة يف جم���ال ال��ن�����ض��ر م���ا ي�ضهم 
ال��ث��ق��ايف، وال��ت��ع��ري��ف باملكانة  ت��ع��زي��ز احل����راك  يف 
الثقافية الرائدة التي و�ضلت اإليها دولة الإمارات 

وخا�ضة يف قطاع الن�ضر«.
توما�س  م��ع  اجلمعية  ممثلي  م��ن  ع��دد  واج��ت��م��ع 
يف  الدولية  املبيعات  ق�ضم  رئي�س  نائب  جولدنتز، 

�ضبل  لبحث  للن�ضر،  الدولية  اجلديد  الع�ضر  دار 
التعاون امل�ضرك بني الطرفني كما واجتمعوا مع 
بيون�س  ملعر�س  التجاري  املدير  جيترييز،  جورج 

اآير�س الدويل للكتاب، 
لبحث اآليات م�ضاركة اجلمعية يف الدورات القادمة 
من معر�س بيون�س اآير�س الدويل للكتاب، وعقد 
ممثلو اجلمعية اجتماعا مع نوبي �ضاتزيغيوغو، 
ملناق�ضة  ل��ل��ك��ت��اب،  ثي�ضالونيكي  م��ع��ر���س  من�ضق 
دوراته  يف  الإم��ارات��ي��ني  النا�ضرين  م�ضاركة  �ضبل 

القادمة.
وح�ضر ممثلو اجلمعية منتدى رابطة دول جنوب 
ناق�س  الذي  للن�ضر،  ال��دويل  )اآ�ضيان(  اآ�ضيا  �ضرق 
العاملية  العا�ضمة  لتكون  ك��والمل��ب��ور  ا�ضتعدادات 
للكتاب لعام 2020، ومت خالل املنتدى مناق�ضة 
التعليم  مثل  واملوا�ضيع  الق�ضايا  من  جمموعة 
التعلم،  م�����ض��ادر  حت�ضني  واأه��م��ي��ة  امل�ضتقبل،  يف 
ال�ضارقة  اإم��ارة  اختيار  واأبعاد  القراءة،  ومبادرات 
عا�ضمة  واأثينا   ،2019 للكتاب  عاملية  عا�ضمة 

2018، وكوناكري عا�ضمة عاملية  عاملية للكتاب 
للكتاب 2017.

لندن  معر�س  اإدارة  مع  اجلمعية  ممثلو  واجتمع 
امل�ضتقبلية يف  ملناق�ضة م�ضاركات اجلمعية  للكتاب 
للنا�ضرين  اأك��رب  فر�س  توفري  وكيفية  املعر�س، 
الإم��ارات��ي��ني يف امل��ع��ر���س، ك��م��ا اط��ل��ع��وا ع��ل��ى دور 
من  بدعم  املعر�س  يف  امل�ضاركة  الإماراتية  الن�ضر 
3 نا�ضرين »علي  املجل�س الوطني لالإعالم، وهم 
والتوزيع،  للن�ضر  ال��ه��ده��د  دار  م��دي��ر  ال�����ض��ع��ايل، 
للن�ضر  ال��ت��خ��ي��ل  دار  م��دي��ر  ب���ن دخ����ني،  وحم��م��د 
امل��دي��ر املوؤ�ض�س لدار  ب��ن ح���امت،  وال��ت��وزي��ع وع��ل��ي 

ثقافة للن�ضر والتوزيع«.
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»كلمة« ومتحف اللوفر اأبوظبي يناق�سان فنيات ترجمة الفن يف معر�س فرانكفورت للكتاب

تعلن الفائز خالل الدورة 37 من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب 

جائزة ال�سارقة للرتجمة »ترجمان« 
تتلقى 50 م�ساركة من 17 دولة 
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اإبعاد  على  حتر�س  التي  بو�ضو�ضة  اأم��ل 
اأن��ه��ا من  اأك����دْت  ابنتها ع��ن الإع����الم، 
ل الحتفاظ بحياته  النوع الذي يف�ضّ

ال�ضخ�ضية لنف�ضه،
كي  الأوان  ي���ِح���ن  مل  اأن�����ه  م����وؤك����دة   
تن�ضر �ضوراً لبنتها، خ�ضو�ضاً يف زمن 
التعليقات  ح��ي��ث  م��ي��دي��ا(،  )ال�����ض��و���ض��ي��ال 
اأي  عن  بعيداً  كافة متاحة  باأنواعها  ال�ضلبية 

رادع اإن�ضاين واأخالقي.

•  ت�ضاركني عادل كرم بطولة م�ضل�ضل )دولر( وهو 
اأن���ه لي�س ك��وم��ي��دي��اً، ل��ك��ن للوهلة  م��ن ج���زاأي���ن. وم���ع 

الأوىل توحي كوالي�ضه بذلك؟
م �ضابقاً يف  - انتهْينا من ور�ضة مهمة للم�ضروع كانت ُتقدَّ

الدراما ال�ضورية،
 ولكنها ما لبثت اأن اختفت، ونحن وجدنا اأنه يجب اأن نقوم 
املُْخِرج  امل�ضل�ضل جديد بكل تفا�ضيله.  بها جمدداً، لأن 
�ضامر برقاوي وال�ضركة املُْنِتجة اقرحا الفكرة، وهي 
والقيمني  كرم  عادل  ومن  بالرحيب مني  حظيْت 
على العمل. واأنا كنُت �ضعيدة بال�ضيء الذي قمنا 

به، والذي اأقوم به عادًة يف م�ضر.
الطرافة،  م��ن  ك��رم ل يخلو  ع��ادل  م��ع  العمل 
لأنه جنم خفيف الروح والظل، كما اأنني من 
النوع الذي يحّب اأن يزرع طاقة اإيجابية يف 
كوالي�س العمل، لأنها تنعك�س اإيجاباً علّي. 
الكيمياء عالية جداً بيني وبينه، ونتحلى 
باإيجابية عالية اأفرزْت مواقف طريفة 

يف الكوالي�س.
 لكن )دولر( م�ضل�ضل درامي، ويقّدم 
مب�ضمونه، اإيقاعه وتركيبته وحتى 
اأدائ����ه و���ض��ورت��ه، ن��وع��اً جديداً  يف 
م���ن ال����درام����ا، وه����و ي��ج��م��ع كل 

اأنواع الدراما.
اأنك  جت��رب��ت��ك  يف  ال���الف���ت    •
حت��ر���ض��ني ع��ل��ى ال��ت��ن��وي��ع، حيث 
وامل�ضرية  ال�ضورية  الدراما  قّدمِت 
ال��ن�����ّس ه��و الذي  وامل�����ض��رك��ة. فهل 
اأم  هويته  ك��ان��ت  مهما  نف�ضه  َي��ْف��ر���س 

اأنك تخططني للتنويع؟
ال��ع��رب��ي ب�ضكل عام،  امل�����ض��رق  اأن���ا م��وج��ودة يف   -
اأن  على  اأح��ر���س  ب��ل��ٍد  اأّي  يف  للعمل  اأُط��ل��ب  وع��ن��دم��ا 

اأ�ضيف اإليه، لأنه �ضي�ضيف اإيّل اأي�ضاً.
 اأنا ل اأمّثل من اأجل التواجد، بل لأنني اأحّب التمثيل لأنه 

يجعلني اأكت�ضف عوامل اأخرى. 
اأنا بارعة يف اإجادة اللهجات وهي نعمة من اهلل، وهذا لي�س 
اأنني  كما  دائ��م��اً،  نف�ضي  على  اأ�ضتغل  لأنني  ال�ضهل  بالأمر 
اأعماًل تفاجئه وتفاجئني  اأقّدم للجمهور  اأن  اأحر�س على 

يف اآن معاً.
��ل امل�����ض��ل�����ض��الت ال���ت���ي حتظى  اأن�����ا م���ن ال���ن���وع ال�����ذي ي��ف�����ضّ

باجلماهريية �ضرط اأن تكون مب�ضمون جيد. 
وبالن�ضبة اإىل امل�ضل�ضالت امل�ضركة، 

فاجلمهور يحبها، لأن فيها تنّوعاً وت�ضّم ممثلني من كل 
العامل العربي اأ�ضتفيد من خربتهم وجتربتهم.

ال���درام���ا  يف  امل�������ض���ارك���ة  خ����الل  م���ن  حت���اول���ني  •  وه����ل 
امل�����ض��ري��ة، ال��ت��ي ل��ي�����ض��ت م�����ض��اَه��دة ك���ث���رياً يف ب���الد ال�ضام 
وجْمع  ال��ت��وازن  حتّققي  اأن  امل�ضركة،  ال��درام��ا  عك�س  على 

اجلمهورْين؟
ِرُجه  - قبل كل �ضيء يهّمني م�ضمون العمل ودوري فيه، خُمْ
وال�ضركة املُْنِتَجة له وطريقة ت�ضويقه، لأنه حرام اأن ي�ضتغل 
املمّثل 3 اأو 4 اأ�ضهر ويو�ضع يف اجلارور، لأن يف ذلك خ�ضارة 

له وللعمل ككل.
 وب��ال��ن�����ض��ب��ة اإىل م�����ض��ر، ل��دي��ه��م اك��ت��ف��اء ذات����ي، م��ا يخّول 
ولكن  م�ضل�ضالتهم،  مبتابعة  الكتفاء  امل�ضري  اجلمهور 
يف الأعوام الأخرية، �ضارت ُتعر�س الأعمال امل�ضركة على 
قنوات ف�ضائية واطلعوا عليها، وباتوا يعرفون جنوماً عرباً 

غري جنومهم.

تريدين  ك��ن��ِت  م��ا  م�ضر  يف  جت��رب��ت��ك  اأَْع���َط���ْت���ِك  ه��ل    •
منها؟

منها  تعّلمُت  لأنني  امل�ضرية  بتجربتي  ج��داً  �ضعيدة  اأن��ا   -
الكثري. دخلُت م�ضر للمرة الأوىل العام 2013 وا�ضتغلت 
باآلية جديدة وروؤية خمتلفة ولهجة خمتلفة. كلنا نظن اأن 

اللهجة امل�ضرية هي الأ�ضهل،
 ولكن َمن يريد اأن يتكلمها ب�ضكل �ضحيح، فهي حتتاج اإىل 

وقت كي نتقنها على الأ�ضول. 
اأمل بو�ضو�ضة عملنْي   CV اإىل  اأ�ضافت  التجربة امل�ضرية 

مهمني، وانت�ضاراً اأو�ضع.

دخول  ب��ه��دف  ك���ان  امل�����ض��ري��ة  ال���درام���ا  دخ��ول��ك  •  وه���ل 
ال�ضينما يف فرة لحقة؟

- منذ دخلُت عامل التمثيل ُعر�ضت علّي امل�ضاركة يف اأفالم 

يف �ضورية وم�ضر، ولكن اعتذرُت عنها اإما لأن الظرف مل 
يكن منا�ضباً اأو الدور مل يكن منا�ضباً.

ول   CINEMA D’AUTEUR ��ل  اأف�����ضّ واأن�����ا   
الدراما  خ��الل  م��ن  لأن��ن��ا  اجل��م��اه��ريي��ة،  ال�ضينما  تهّمني 

ندخل كل البيوت،
 ونحقق اجلماهريية. لكن هذا ل يعني اأنه يف حال ُعر�س 
ولكنني  �ضاأرف�ضه.  ال��دور،  واأعجبني  فيلم جماهريي  علّي 
اأطمح اىل فيلم ي�ضارك يف مهرجانات عاملية ويقّيمه نّقاد 

�ضون. متخ�ضّ

اأنك لن تطّلي يف  •  ان�ضغالك بت�ضوير )دولر( هل يعني 
املو�ضم الرم�ضاين 2019؟

- مل اأقرر حتى الآن.
 بعد انتهاء املو�ضم الرم�ضاين 2018 اأخذُت فرَة نقاهٍة 
راأ�س  قبيل  ت�ضويره  �ضينتهي  ال��ذي  )دولر(  َن�س  وق���راأُت 
توافر  ح��ال  الوقت ويف  مّت�ضع من  اأمامي  ي��زال  ل  ال�ضنة. 
الرم�ضاين  املو�ضم  يف  ���ض��اأت��واج��د  املنا�ضب  وال���دور  الن�س 

املقبل والعك�س �ضحيح.

يف  ابنتك  اإظهار  عدم  على  ت�ضرين  يجعلك  الذي  •  ما 
الإعالم؟

- ُيعرف عني قبل زواجي وقبل دخويل الفن ومنذ �ضغري 
حتى  لنف�ضي،  ال�ضخ�ضي  باجلانب  اأحتفظ  اأن  اأح��ب  اأنني 
اإنني مل اأكن اأخرب اأهلي ما الذي يح�ضل معي. اأنا �ضخ�س 

كتوم، 
وعندما دخلُت املجال الفني �ضاركُت يف برنامج 24 �ضاعة 
يومياً على الهواء ومل يكن يوجد لدي �ضيء خا�س اأُْظِهُره 

للعلن، 
النوع الذي يتحدث عن خ�ضو�ضياته كي  لأنني ل�ضت من 

َيك�ضب َتعاُطف النا�س، وهذا اأكرث ما اأكرهه. 
واأث��ن��اء ِخطبتي،  اأت����زوج  اأن  وق��ب��ل  ال��ف��ن  اح��رف��ُت  عندما 

حر�ضُت على اأن تظل هذه العالقة خا�ضة بي،
اأن�ضر �ضوراً على )ال�ضو�ضيال ميديا(  ال��زواج �ضرُت   وبعد 

مع زوجي بني فرة واأخرى بناء على طلب )الفانز(. 
وبالن�ضبة اإىل ابنتي، 

ل ت���زال ���ض��غ��رية، وه��ن��اك َم���ن ي�����ض��رب��ون ع��ر���س احلائط 
تعليقاٍت  َيكتبون  ورمب��ا  والإن�����ض��ان��ي��ة،  والأخ����الق  ب��امل��ب��ادئ 

م�ضيئة على �ضورها.
باأنه  اأ�ضعر  وعندما  الكثريين.  لدى  روادع  هناك  تعد  مل   
حان الوقت املنا�ِضب لن�ضر �ضور ابنتي �ضاأفعل ذلك ولكنني 

ل اأفّكر يف ذلك حالياً.

كرمي عبدالعزيز:
 )نادي الرجال ال�سري( 
ينا�سب جميع فئات الأ�سرة

الكوميدي،  فيلمه  ت�ضوير  يوا�ضل  اإن��ه  عبدالعزيز  كرمي  امل�ضري  الفنان  قال 
الذي يحمل ا�ضم )نادي الرجال ال�ضري(،

 والذي يج�ضد فيه دور طبيب اأ�ضنان متزوج، ولديه عالقة حب مع اأخرى، 
ويعي�س تلك احلالة ب�ضكل كوميدي و�ضاخر. 

ي�ضارك يف  ال��ذي  الفيلم  اأن  العزيز عن  ك��رمي عبد  وك�ضف 
بطولته غادة عادل ون�ضرين طاف�س و�ضيكو وه�ضام 

ماجد، ينا�ضب جميع فئات الأ�ضرة، 
على  دائ����م����اً  ي��ح��ر���س  اأن�����ه  اإىل  لف���ت���اً 
الفئات  جميع  تنا�ضب  اأعمال  تقدمي 

العمرية(. 
املنتج  م��ع  ال��ث��اين  فيلمه  ع��ن  اأم���ا 
يحمل  وال���ذي  ال�ضبكي،  حممد 

ا�ضم )الفار�س(، 
ف��ك�����ض��ف ك�����رمي ع����ن اأن������ه من 
التي حتمل  الأع��م��ال  نوعية 
اإثارة، )فهو فيلم اجتماعي 
اإنه  اأي  اأك�ضن،  رومان�ضي 

خليط من كل �ضيء(.

منة ف�سايل 
ت�سور م�ساهدها 

يف )املحرتف(
ت�ضور الفنانة امل�ضرية ال�ضابة منة ف�ضايل م�ضاهدها 
ت��وؤدي فيه دور البطولة  يف فيلم )امل��ح��رف(، حيث 

الن�ضائية اأمام النجم ال�ضاب ن�ضال ال�ضافعي.
 منة ك�ضفت عن جت�ضيدها لدور الراق�ضة، التي تع�ضق 
البطل وتقع يف حبه، اإذ تدور ق�ضتهما يف العديد من 
التي يتعر�س لها  املفاجاآت،  الأح��داث، ول تخلو من 

ال��ب��ط��ل.وي�����ض��ارك يف بطولة )امل��ح��رف( ك��ل من 
اإي��ه��اب فهمي وجم���دي ك��ام��ل، وغ��ريه��م��ا باقة 

من النجوم، والفيلم من تاأليف ح�ضام مو�ضى 
اإب��رام ن�ضاأت.ُيذكر اأن اآخر ظهور  واإخ��راج 

ملنة ف�ضايل كان يف عيد ميالدها، الذي 
اأ�ضرتها  ب��رف��ق��ة  اأخ������رياً  ب���ه  اح��ت��ف��ل��ت 

الفني  ال��و���ض��ط  م���ن  واأ���ض��دق��ائ��ه��ا 
ات�������ض���ح يف هذا  ك���م���ا  وخ�����ارج�����ه، 

احل��ف��ل ح��ر���س ف�����ض��ايل على 
يوؤخذ  �ضيء  اأي  اإث���ارة  ع��دم 

عليها، كما حدث معها يف 
ال�ضابق، يف احتفالتها 

و�ضورها.

تبا�شر الفنانة اجلزائرية اأمل بو�شو�شة قريبًا ت�شوير م�شل�شل 
)دوالر( املتوّقع عر�شه بداية 2019، وهو موؤلف من جزاأين 

وتتقا�شم بطولته مع املمّثل اللبناين عادل كرم.
وبعدما  جتربتها،  يف  التنويع  على  اعتادت  بو�شو�شة 
خا�شت الدراما ال�شورية وامل�شرية وامل�شرتكة، اأ�شارت 
يف هذا احلوار اإىل اأن اأكرث ما يهّمها هو الن�ض والدور 
اأن  موؤكدة  للعمل،  الت�شويق  واآلية  واملُْنِتج،  واملُْخِرج 

هناك اأعمااًل كان م�شريها االأدراج.

)دوالر( م�شل�شل يجمع كل اأنواع الدراما

اأمل بو�سو�سة: ل اأمّثل من اأجل 
التواجد، بل لأنني اأحّب التمثيل
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عالج ثوري لـ�سرطان الدم عرب تعديل اخلاليا املناعية
الدم  �ضرطان  "ثوري" ملر�ضى  عالج  بدء  اإىل  بريطانيا  م�ضت�ضفيات  تتجه 
النظام  برجمة  تعيد  باهظة  تقنية  على  العتماد  خالل  من  )اللوكيميا( 
املناعي لدى امل�ضابني باملر�س. وقالت خدمة ال�ضحة الوطنية يف بريطانيا: 
اإن جبهة جديدة مت فتحها �ضد املر�س بعدما جرت امل�ضادقة على العالج يف 

مدة و�ضفت بالقيا�ضية، ح�ضبما نقلت �ضحيفة "التامي" الربيطانية.
ومبوجب القرار ال�ضحي، �ضي�ضتفيد مر�ضى ال�ضرطان من العالج املتقدم 
ب�ضكل دائم، علًما اأن تكلفة احلالة الواحدة ت�ضل يف املجمل اإىل 282 األف 
من   "CAR-T"�ب اخت�ضارا  امل��ع��روف  ال��ع��الج  وي��ت��م  اأ�ضرليني.  جنيه 
بتعديلها  الأط��ب��اء  يقوم  ثم  املري�س  ل��دى  املناعية  اخلاليا  جتميع  خ��الل 
عرب خا�ضية الهند�ضة الوراثية وعندئذ تقوم باإنتاج جزيء �ضناعي يهاجم 
خاليا ال�ضرطان املميتة. واإثر القيام بهذه العملية املعقدة، يرجع الأطباء 
قادرة  ت�ضبح  وحينها  اجل�ضم،  اإىل  هند�ضتها  اأعيدت  التي  املناعية  اخلاليا 
على اأن تتكاثر وتق�ضي على املر�س. ومن املتوقع اأن يخ�ضع 30 طفاًل يف 
العام للعالج؛ لكن �ضريطة اأن يكون املر�ضى ال�ضغار ممن خ�ضعوا للعالج 

الكيماوي التقليدي، دون اأن يتح�ضن و�ضعهم.

الأطعمة املطهوة على الفحم ت�سعف الرئة
اأو  ح��ذرت درا���ض��ة طبية حديثة م��ن الإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول الأط��ع��م��ة امل�ضوية 
الإ�ضابة  مبخاطر  املرتبطة  الحتمالت  يزيد  لأن��ه  الفحم  على  املطهوة 

باأمرا�س اجلهاز التنف�ضى اأو الوفاة.
فى  بالغاز  والعاملة  الكهربائية  املواقد  ا�ضتخدموا  من  بني  مقارنة  وف��ى 
ارتفاع  بربيطانيا  "اأوك�ضفورد"  جامعة  ف��ى  باحثون  وج��د  الطعام،  طهو 
حالت الوفاة الناجمة عن اأمرا�س اجلهاز التنف�ضى املزمنة احلادة بن�ضبة 

الطهى. اأغرا�س  فى  الفحم  اأو  اخل�ضب  ا�ضتخدموا  من  بني   36%
منه  ينبعث  ال�ضلب  ال��وق��ود  اأن  اإىل  ذل��ك  ف��ى  ال�ضبب  ال��ب��اح��ث��ون  واأرج����ع 
م�ضتويات عالية للغاية من امللوثات، خا�ضة اجل�ضيمات ال�ضغرية جداً التى 

تخرق بعمق الرئتني.
فى  لل�ضكان  العامة  ال�ضحة  ق�ضم  فى  الأ�ضتاذ  ت�ضن"،  مينج  "ت�ضنج  وق��ال 
باأمرا�س  الإ�ضابة  خماطر  ارت��ف��اع  خف�س  "ميكن  اأوك�ضفورد"،   " جامعة 
بدرجة  الفحم  اأو  اخل�ضب  حرق  عن  الناجمة  الرئي�ضية  التنف�ضى  اجلهاز 

كبرية من خالل التحول اإىل الوقود النظيف ".
التنفيذ  لت�ضريع  قوية  حجة  اإليها  تو�ضلنا  التى  النتائج  "ت�ضكل  واأ�ضاف، 
 ، باأ�ضعار معقولة  النظيفة  الطاقة  اإىل  ال�ضامل  الو�ضول  لإمكانية  العاملى 

وهو اأحد اأهداف التنمية امل�ضتدامة لالأمم املتحدة ".
اأ�ضر  اأنحاء العامل فى  3 مليارات �ضخ�س فى جميع  ويعي�س ما يقرب من 
معي�ضية تعمل بانتظام على حرق اخل�ضب اأو الفحم اأو ال�ضتعانة بالوقود 
ال�ضلب للطهى الطعام ب�ضورة يومية، وعادة تتواجد هذه الأ�ضر فى املناطق 
الريفية فى البلدان املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل. وبالن�ضبة لهذه الدرا�ضة، 
التى ن�ضرت فى عدد �ضبتمرب من جملة "جمعية ال�ضدر الأمريكية"، حلل 
الفريق ال�ضجالت ال�ضحية لنحو 280 األف بالغ تراوحت اأعمارهم ما بني 
ت�ضع  ملدة  ال�ضني، ومتت متابعتهم  10 مناطق فى  – 79 عاما من   30
�ضنوات ليتعر�س 18.823 لدخول امل�ضت�ضفى اأو الوفاة متاأثرين باأمرا�س 
توفوا   10.553 اأن  اإىل  البيانات  وت�ضري  الرئة.  فى  وم�ضكالت  تنف�ضية 

متاأثرين باإ�ضابتهم بالربو اأو الن�ضداد الرئوى املزمن.

الكروي؟ ال�شكل  االأر�ض  اتخذة  • ملاذا 
اتخذت الأر�س ال�ضكل الكروي لنف�س ال�ضبب الذي يجعل قطرة املاء 
الكروي  ال�ضكل  ع��ادة  لنف�ضه  ال�ضائل  يتخذ  ال�ضكل  كروية  والفقاعة 
يحدث هذا عندما يهبط ال�ضائل من الف�ضاء كقطرة املطر اأو يطفوا 
على �ضطح املاء كالفقاعة عندما تكونت الأر�س كانت موؤلفة من مواد 
�ضائلة �ضابحة يف الف�ضاء ولهذا اتخذت الأر�س ال�ضكل الكروي عندما 

بردت حرارتها وغدت �ضلبه احتفظت ب�ضكله الكروي  
االأر�ض؟ حجم  هو  • ما 

يبلغ حميط الكرة الأر�ضية على خط ال�ضتواء 24847 ميال ويبلغ 
الأر�س  7909 ميل  ال���ض��ت��واء  خ��ط  الكرة(عند  )ع��رب  الأر����س  قطر 
ا�ضغر من هذا بقليل اإذا قي�ضت ما بني القطبني لو اأتيح لنا اأن ن�ضع 
الأر�س على ميزان لوجدنا اأنها تزن 3720كنتليون طن)الكنتليون 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  �ضفر   18 ميينه  اإىل  واح���د  م��ن  م��وؤل��ف  ع���دد 
الأمريكية وفرن�ضا اأو 30 �ضفر يف بريطانيا واأملانيا( يزداد وزن الأر�س 

ب�ضعة الف من الطنان كل �ضنه ب�ضبب النيازك التي تقع عليها.  

الت�ضو�س ت�ضبب  ل  و  الفراولة  و  التني  من  ت�ضتخرج  �ضكرية  مادة  )الزايتول(  • اإن 
للتعفن  م�ضادة  مادة  به  لأن  الزمن  به  طال  مهما  يتعفن  ل  )الع�ضل(  • منتج 

22% الطبيعي  الع�ضل  يف  املاء  ن�ضبة  • تبلغ 
لها.  اأ�ضرا�س  ل  • الأفعى 

دقيقة.  مائة  الوقت  من  الكيلو(  ون�ضف  كيلو  )تزن  النعامة  بي�ضة  �ضلق  • يتطلب 
بالكامل.  غ�ضرويف  لالأ�ضماك  العظمي  • الهيكل 

 . الطعم  نف�س  له  لي�س  اأنه  مع   ، العادي  ال�ضكر  مميزات  نف�س  له  اخل�ضب  • �ضكر 
ميوعة.  اأكرث  الأبي�س  الزلل  من  حمتواه  ي�ضبح  البي�س  يتعفن  • عندما 

بقوائمها.  اجلندب  اأنثى  • ت�ضمع 
اإىل  احللزون  اأ�ضنان  ت�ضل  اأن  وميكن  الل�ضان،  بوا�ضطة  جر�ضها  طريق  عن  ال�ضجر  اأوراق  احللزون  • ياأكل 

�ضن   25.000
التقيوؤ.  ت�ضتطيع  ل  • الفئران 

الكربيتيك حام�س  ال�ضيارة  بطارية  اىل  • ي�ضاف 
عيون.  لها  لي�س  الأر�س  • دودة 

دائري.  ب�ضكل  راأ�ضها  تدير  اأن  البومة  • ت�ضتطيع 
ج�ضمها.  يف  ع�ضلة   1.300 لها   ) الفرا�ضة  يرقانة   ( • الري�ضوع 

ل�ص الدجاج 

األربعاء  17   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12455  
Wednesday   17   October   2018  -  Issue No   12455

اجلريب فروت
اأجريت  ف��رن�����ض��ي��ة  درا����ض���ة  ت��و���ض��ل��ت 
موؤخرا اإىل اأن تناول كوب واحد من 
يقي  يومياً  ف���روت  ال�جريب  ع�ضري 

من الإ�ضابة باأمرا�س القلب.
الع�ضري  ه���ذا  اأن  ال���درا����ض���ة  واأك�����دت 
الدموية،  الأوع����ي����ة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
عالية  ن�ضبة  ع��ل��ى  لح��ت��وائ��ه  ن��ظ��راً 
وغ���ن���اه مبركبات  احل��م�����ض��ي��ات،  م���ن 

الفالفونويد التي تقي من اأمرا�س القلب.
ويف هذا البحث، اأجرى العلماء اختبارات �ضملت 48 امراأة يتمتعن ب�ضحة 
جيدة تراوحت اأعمارهن بني 50 و65 عاماً، باعتبار اأن تلك الفئة العمرية 

هي الأكرث تعر�ضاً لالإ�ضابة باأمرا�س القلب.
وقام فريق البحث باإعطاء ن�ضف املجموعة امل�ضاركة يف الدرا�ضة ن�ضف كوب 
ع�ضري غريب فروت يحتوي على عن�ضر "فالفانونز" اأحد عنا�ضر مركبات 
ع�ضرياً  املجموعة  من  الآخ��ر  الن�ضف  اأعطي  بينما  يومياً،  الفالفونويد 

م�ضابهاً ل يحتوي على عن�ضر الفالفانونز.
وبعد مرور 6 �ضهور، اأجريت فحو�ضات على املجموعتني، وتبني اأن املجموعة 
الفالفانونز،  بعن�ضر  الغني  ف���روت  ج��ري��ب  ع�ضري  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  الأوىل 
بينما  ملحوظ،  ب�ضكل  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  وظائف  لديها  حت�ضنت 
العن�ضر مل يظهر عليها  الع�ضري من دون  تناولت  التي  الثانية  املجموعة 

اأي تغيري.

كيت بيكن�شيل ت�شارك يف االحتفال ال�شنوي ال� 25 "املراأة اإيليه" يف هوليوود، كاليفورنيا.    )ا ف ب(

اعتاد اأحد الل�ضو�س ان ي�ضرق الدجاج فقط ..وبالطبع هذا ل�س عجيب لكن ل ت�ضتعجبوا .. انه ي�ضرق الدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�ضتكى النا�س كثريا اإىل القا�ضي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�ضي انه يئ�س من هذا 
الل�س لكنه �ضيقدمه لهم �ضباح يوم اجلمعة القادمة قبل ال�ضالة .. جاء القا�ضي وطلب من زوجته ان حت�ضر 
له بع�س الدجاجات من ح�ضريتها فلما ت�ضاءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �ضرقها ل�ضا 
و�ضلنا اليه و�ضبطناه متلب�ضا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�ضد ودع المر يل .. 
الزوجة  اخرجت  اخلمي�س  يوم  م�ضاء  ويف  البيت  داخ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من احل�ضرية  كل  الزوجة  جمعت 
الدجاج اإىل احلظرية وقد �ضبغت حتت اجنحته بلون احمر قانىء ثم نرثت هذا اللون خارج احلظرية اي�ضا 
واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�ضريتها حتى انت�ضف الليل وجاء الل�س وجمع بع�س الدجاجات يف قف�س 
وذهب م�ضرعا ويف ال�ضباح املبكر �ضار القا�ضي وحرا�س ال�ضرطة خلف خطوات الل�س الذي تلون حذاوؤه باللون 
الحمر وعندما و�ضلوا لبيته دق القا�ضي الباب و�ضاأل �ضاحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�ضي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�ضي 
ح�ضنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�ضك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال والل�س ينتعل حذاء �ضبغ اأ�ضفله بالحمر مثل هذا ومد يده وام�ضك بحذاء الل�س وقال ول�ضا 
يداه ملونتان باللون الحمر مثل يديك ..ده�س الل�س الذي مل ينتبه للون الحمر يف يده فقد دخل فرا�ضه 
بعد ان انتهى من �ضرقاته ف�ضحك القا�ضي وقال هيا ايها امل�ضكني فاأنا يف عجلة من امري اأريد ان ا�ضكر زوجتي 

وافكارها ذات اللون الحمر.

لعن�ضر  ال��ت��ع��ر���س  اأن  ج��دي��دة  درا����ض���ة  ك�ضفت 
�ضعوبة  يزيد  قد  ال�ضجائر  دخ��ان  يف  كيميائي 
الروؤية يف ظروف تقل فيها درجة الن�ضوع مثل 

�ضعف الإ�ضاءة اأو ال�ضباب اأو النور ال�ضاطع.
العيون  لطب  جاما  دوري��ة  يف  الباحثون  وكتب 
اأن وجود م�ضتويات اأعلى من عن�ضر الكادميوم 
ب��راج��ع الإح�����ض��ا���س بتباين  ي��رت��ب��ط  ال����دم  يف 
اآدم  الدرا�ضة  الباحثني يف  وقال كبري  ال�ضورة. 
وي�ضكون�ضن  بجامعة  الطب  كلية  من  بول�ضون 
بالذات من  ”هذا اجلانب  يف مدينة مادي�ضون 
على  قدرتك  يف  يوؤثر  لأن��ه  حقا  مهم  الإب�ضار 
قفل يف  اإدخ���ال مفتاح يف  اأو  نهاية حافة  روؤي���ة 
توجد  ل  �ضيء  ”اإنه  م�ضيفا  �ضعيفة”،  اإ�ضاءة 
الإب�ضار  حدة  بعك�س  حاليا  لإ�ضالحه  طريقة 

التي ميكن عالجها ب�ضهولة بو�ضع نظارات اأو 
عد�ضات ل�ضقة“.

يزيد  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��دخ��ني  اإن  ق���ائ���اًل:  وت���اب���ع 
اخل�ضر  تناول  يفعل  كما  الكادميوم  م�ضتويات 
ال�ضدفية.  والأ����ض���م���اك  اخل�������ض���راء  ال���ورق���ي���ة 
واأو���ض��ح اأن���ه ق��د ي��ك��ون م��ن املمكن ت��ن��اول هذه 
اخل�ضر مع جتنب الكادميوم اإذا كانت اخل�ضر 

مل تتعر�س ملبيدات ح�ضرية.
وقال بول�ضون اإن املعدنني الثقيلني، الر�ضا�س 
وهي  العني،  �ضبكية  يف  يراكمان  والكادميوم، 
بال�ضوء  حت�س  الع�ضبية  اخل��الي��ا  م��ن  طبقة 

وتر�ضل اإ�ضارات اإىل املخ.
واأجرى الباحثون اختباراً على اأعني متطوعني 
لقيا�س ح�ضا�ضية التباين. لكن بدًل من ت�ضغري 

تدريجياً  خف�ضاً  الخ��ت��ب��ار  ت�ضمن  احل����روف، 
للتباين بني لون احلروف واخللفية، واأظهرت 
النتائج يف بداية الدرا�ضة اأنه مل يعاين اأي من 
ق�ضور  اأي  م��ن   1983 وع��دده��م  امل��ت��ط��وع��ني 
وجد  �ضنوات  ع�ضر  وبعد  التباين.  ح�ضا�ضية  يف 
الباحثون اأن ربع املتطوعني تقريبا عانوا بع�س 
واأن هذا  بالعني  التباين  الراجع يف ح�ضا�ضية 
لكن  ال��ك��ادم��ي��وم  مب�ضتويات  يرتبط  ال��راج��ع 
اإن ذلك  ق���ال  ب��ول�����ض��ون  ل��ك��ن  ال��ر���ض��ا���س،  لي�س 
يف  ي��وؤث��ر  ل  الر�ضا�س  اأن  ب��ال�����ض��رورة  يعني  ل 
ذلك  ك��ان  ”رمبا  واأ���ض��اف  ال��ت��ب��اي��ن.  ح�ضا�ضية 
كاف  تعر�س  يحدث  مل  درا�ضتنا  يف  اأن��ه  ب�ضبب 
ل��ل��ر���ض��ا���س )ل����دى امل��ت��ط��وع��ني( وق���د تتو�ضل 

درا�ضة اأخرى اإىل وجود ارتباط بينهما“.

هذا ما يفعله دخان ال�سجائر بالإب�سار


