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ال تكبت التثا�ؤب.. فهو مينح الن�شاط

هناك �أيام ال ميكن للمرء فيها �لتوقف عن  �لتثا�ؤب ، غري �أنه يف بع�ض 
�أن يجعلك  �ملو�قف يكون �لتثا�ؤب حمرجا، �على �سبيل �ملثال، ميكن 
�لكن  مهتم.  غييري  �أ�  بامللل  ت�سعر  �كيياأنييك  تييبييد�  �لعمل  يف  �لييتييثييا�ؤب 

ي�ستح�سن �أال تكبح �حلاجة للتثا�ؤب.
��لتثا�ؤب مينح �جل�سم �لن�ساط ��ل�سعور  باليقظة ، �يف بع�ض �ملو�قف 
عندما يكون من غري �ملالئم �لتثا�ؤب، ميكن كبحه بهد�ء. �ال يوجد 

�أي عو�قب �سلبية على �جل�سم. 
�من �ملفيد �ن تعلم �نك �إذ� كنت ت�سعر بالتعب يف �لعمل، فاإن �لتثا�ؤب 
مرة �أ� �ثنني مينح عقلك بع�ض �لهو�ء �ملنع�ض. كما �أنه ي�ساعد على 
تييو��ييسييل عملها  �لييدمييوييية  د�رتيييك  �قييت الآخييير �يجعل  ميين  �لنهو�ض 

�ُيدخل �ال�ك�سجني �بالتايل �لن�ساط �ىل �جل�سم.

العلماء يك�شفون كيفية النوم ال�شحيحة
تو�سل �لباحثون من �ملعهد �لطبي با�سم �ألربت �أين�ستاين يف �لواليات 
�ملتحدة �إىل �أن تنظيم �لر�حة �لليلية ��لتقيد �ل�سارم باإيقاع �ل�ساعة 

�لبيولوجية يح�سن �الإنتاجية �ي�سعر بالقوة ��ل�سحة.
لنوم  �ملهمة  �لعو�مل  �أحييد  �أن   "Science Alert" موقع  �ذكيير 
للحفاظ  خا�سة  ��سائل  ��ستخد�م  من  بد  فال  �لو�سعية،  هو  �أف�سل 

على �لو�سع �ل�سحيح للر�أ�ض ��لرقبة. 
�ين�سح �خلرب�ء من �ملوؤ�س�سة �لوطنية للنوم يف �لواليات �ملتحدة، لنوم 
يف�سل  �ل�سخ�ض  كييان  حييال  يف  �لرجلني،  حتت  ��سادة  بو�سع  �أف�سل، 

�لنوم على ظهره.
الأن  �لبطن  على  هو  للنوم  �الأ�سو�أ  �لو�سعية  �أن  �إىل  �لباحثون  ��أ�سار 

�الأع�ساء �لد�خلية يف هذ� �ل�سكل تعاين من �سغط كبري.
��جد علماء من جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو، يف �قت �سابق، �أن 

�رتفاع درجة �حلر�رة ليال، يوؤثر �سلبيا على �لنوم.
�قد متت �لدر��سة على �أ�سا�ض بيانات، �أخذت من �أبحاث طبية عامة، 
�ألف   765 2002-2011، مب�ساركة  مت جمعها يف �لفرتة ما بني 
�سخ�ض من �سكان �لواليات �ملتحدة. �قارن �لعلماء حاالت عدم كفاية 
�لنوم لدى بع�ض �الأ�سخا�ض �معلومات خدمات �الأر�ساد �جلوية حول 
درجات �حلر�رة. �تبني �أن زيادة درجة �حلر�رة مبقد�ر درجة مئوية 
��حدة توؤدي �إىل 3 حاالت من قلة �لنوم لكل 100 �سخ�ض �سهريا. 
�ت�سبح �لتاأثري �ل�سلبي لالحرت�ر ليال �أكرث حدة يف ف�سل �ل�سيف. 
��الأ�سخا�ض،  �الأ�ييسييو�أ  �ملادية  �حلالة  ذ�ي  �لنا�ض  �أن  �لعلماء  �الحييظ 
�لذين تتجا�ز �أعمارهم 65 عاما، �أكرث من غريهم يعانون من قلة 

�لنوم، �ملرتبط بتغيري�ت درجات �حلر�رة.

ما �شبب بيا�ض لون اللثة؟
يعترب  بع�سها  �أ�سباب �سحية  لعدة  �للثة  �لبي�ساء على  �لبقع  حتدث 
�للون  ي�ساحب  قييد  كما  �ييسييديييد�ً.  �الآخييير  ��لبع�ض  �ليي�ييسييدة،  متو�سط 
�الأبي�ض للثة جمموعة من �الأعر��ض منها �الإح�سا�ض بالوجع. �إليك 

ما حتتاج معرفته عن �أ�سباب هذه �حلالة �طرق �لعالج:
��أطر�فها حمر�ء، كما قد يكون  بي�سا�ياً  �لبقع  �سكل  �لقر�ح. يكون 
مركز �لبقعة مائاًل �إىل �ل�سفار. �قد حتدث هذه �لقر�ح نتيجة جر�ح 
��إ�سابات، �أ� لنق�ض �لتغذية، �أ� ب�سبب عد�ى بكتريية، �أ� ب�سبب �سدة 
�لتوتر. للعالج، �حر�ض على �لعناية بنظافة �لفم، ��مل�سم�سة باملاء 
��مللح. ت�ستغرق هذه �مل�سكلة �أ�سبوعني �إذ� كانت �لقر�ح ب�سيطة، �أما �إذ� 

كانت �سديدة ���ستمرت �أكرث من 14 يوماً عليك مر�جعة �لطبيب.
�لطالء �الأبي�ض. �أهم �سمات هذه �حلالة �جود بقع بي�ساء �سميكة على 
ُيعتقد  �للثة �د�خييل �لفم، �ال يعرف �الأطباء �سبب هذه �حلالة لكن 
�أن �لتدخني ���ستهالك �لكحول ب�سكل مزمن ي�ساعد على حد�ثها. 
�سرطاين،  �رم  �إىل  للتحول  �ملر�سحة  �ملناطق  �لبقع من  �تعترب هذه 
�سبب  �لفموي.  �لقالع  �لييد�ري.  للفح�ض  �لطبيب  زيييارة  �ت�ستدعي 
بي�ساء  قيير�ح  �سكل  على  تظهر  �لفطريات  ميين  عييد�ى  �مل�سكلة  هييذه 
�لفموي  �لييقييالع  عيييالج  يتطلب  �جليييين.  �أ�  �لييكييرمي  مييثييل  ن�سيجها 
م�ساد�ت حيوية، �يعترب مر�سى �ل�سكري �أكرث عر�سة لالإ�سابة بهذه 
�لعد�ى. �حلز�ز �لفموي. هي حالة مناعية توؤدي �إىل �لتهاب �الأغ�سية 
�ملخاطية م�سببة بقعاً. ال يوجد عالج للحز�ز �لفموي، لكنه م�سكلة 
تزيد خطر �الإ�سابة ب�سرطان �لفم، كم قد توؤدي �إىل نق�ض �ملغذيات، 

�ينبغي �إجر�ء فحو�سات طبية للحالة بانتظام.
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احمل اأ�زانًا ثقيلة لتتجّنب اآالم الظهر!
ين�سح �الأطباء عادة باالمتناع عن حمل �الأ�ز�ن �لثقيلة، لتجنب �آالم �لظهر 
هذه  على  ت�سجع  �أخيييري�ً  ن�سرت  حديثة  در��ييسيية  �أن  غري  �لفقري،  ��لعمود 

�ملمار�سة. 
�ت�سري �الأبحاث، �إىل �أن نحو %80 من �لبالغني حول �لعامل، يعانون من 
�آالم �لظهر، ��لن�سيحة �ل�سائعة هي جتنب �الأحمال ��الأ�ز�ن �لثقيلة، غري 
�أن �الأبحاث، ت�سري �إىل �أن ذلك ال يفيد كثري�ً للحفاظ على �سحة �لعمود 

�لفقري �جتنب �آالم �لظهر.
�يقول �لباحثون، �إن �الأن�سجة �لب�سرية يجب �أن تتعر�ض لالأحمال �لثقيلة 
فالتحميل  �لييفييقييري،  �لييعييمييود  �أن�سجة  على  ذلييك  �ينطبق  قييوييية،  لت�سبح 

�ملنتظم، يّح�سر �ملفا�سل ��لع�سالت ��الأربطة للمهام �ل�سعبة.
�إذ� مل  �أن تكون قييادر�ً على �جلييري يف �سباق مييار�ثييون،  �أن تتوقع  �ال يجب 
تخ�سع ج�سمك للتمارين �لقا�سية �لتي توؤهله لتحمل لذلك، �من �ملنطقي 
�أن �كت�ساب �جل�سم �لقدرة على حمل �أ�ز�ن ثقيلة، يتطلب تعري�سه لالأحمال 

�لثقيلة من �قت الآخر، بح�سب �سحيفة �الإندبندنت �لربيطانية.
�آثار �سارة على �لعمود  �بخالف �العتقاد �ل�سائد، فاإن نق�ض �لتحميل له 
قلة  �أن  �لف�ساء،  ر��د  على  �أجريت  �لتي  �لدر��سات  �أظهرت  �قد  �لفقري، 
�لع�سالت  ب�سعف  يت�سبب  �جلاذبية،  �نخفا�ض  نتيجة  للتحميل  �لتعر�ض 

�ت�سلب �لعمود �لفقري.
�ت�سري ن�سائح �خلرب�ء �الأخرية، �إىل �أن ممار�سة �لريا�سة ب�سكل منتظم، 
هي �أف�سل طريقة لتجنب �آالم �لظهر، �بداًل من تقدمي �مل�سورة لالآخرين 
ب�سر�رة  �لييدر��ييسيية  تن�سح  �لثقيلة،  �الأ�ز�ن  حمل  عيين  �المييتيينيياع  بيي�ييسيير�رة 
�لعمود  �تقوية  �جل�سم  لتدريب  الآخيير،  �قت  �الأ�زن من  بع�ض هذه  حمل 

�لفقري.  

معطف ترامب يثري 
جداًل على االإنرتنت

على  ن�سرت  �لتي  �ل�سور  �إحيييدى  �أظييهييرت 
د�نالد  �الأمريكي  �لرئي�ض  تويرت،  موقع 
�ملر�حية  طائرته  من  ينزل  �هو  تر�مب، 
باأنه  ��سف  معطفاً  مرتدياً  �الأربييعيياء  يييوم 

غري منا�سب لرئي�ض �لواليات �ملتحدة.
�على �لرغم من �أهمية �جتماعه �لذي د�ر 
فريجينيا،  يف  �ل�سريبي  �الإ�ييسييالح  حييول 
�لتو��سل  ���سائل  �الإعيييالم  تركيز  �أن  �إال 
�الجتماعي كان من�سباً ب�سكل رئي�سي على 
باأ�سطو�نة  �أ�ييسييبييه  فيه  بييد�  �ليييذي  معطفه 
حم�سوة.  �ُ�جهت لرت�مب �نتقاد�ت الذعة 
كثرية ب�سبب معطفه على خمتلف مو�قع 
�لتو��سل �الجتماعي، �إذ قال �أحد �ملعلقني 
�لييرئييييي�ييض هو  بيييياأن  "يبد�  �لييي�يييسيييورة  عييلييى 
ثالثة �أ�سخا�ض يف �لو�قع" بينما قال �آخر 
�لرئي�ض يخفي د�خل معطفه  ��أن  بد  "ال 
�ملف�سلة  ماكد�نالدز  كوبونات  من  �أكييو�م 
لديه، �ف�سيات من �لبيت �الأبي�ض، �37 
�سريحة حلم". يذكر باأن �ل�سورة �الأ�سلية 
لرت�مب مت �لتالعب بها ��لتعديل عليها 
بهدف �إظهار �ملعطف منتفخاً ب�سكل �أكرث 
ممييا هييو عييليييييه يف �ليييو�قيييع، �فيييق مييا نقلت 

�سحيفة �إندبندنت �لربيطانية. 

معاقبة 7 عمال ب�شبب 
قطار الرعب

�ل�سكك  هيئة  �إن  ميي�ييسييوؤ�لييون،  قييال 
�لهند  يف  �ليير�ييسييمييييية  �حليييدييييديييية 
�أ�قيييفيييت 7 عييمييال عيين �لييعييمييل بعد 
موؤلف  قييييطييييار،  ميييكيييابيييح  يف  عيييطيييل 
�عييلييى متنه مئات  عييربيية   22 ميين 
�لركاب، ت�سبب يف �سري �لقطار �إىل 

�خللف لنحو 13 كيلومرت�.
�أحمد  ميين  متوجها  �لقطار  �كييان 
بغرب  جييييوجييييار�ت  �أبيييييياد يف �اليييييية 
�أ�دي�سا  �الييية  بييوري يف  �إىل  �لهند 
�يعود  يتوقف  �أن  قبل  �ل�سرقية، 
ملدة  ميينييحييدر،  ب�سبب  �خلييلييف  �إىل 
حتى  �ل�سبت،  تقريبا،  دقيقة   45
�نقلت  �تييوقييف.  �سرعته  تييبيياطيياأت 
م�سوؤ�ل،  عييين  �أ�ييسييو�ييسيييييتييدبييرر�ييض 
�لوقت  مبييير�ر  قييولييه:  ت�سميه،  مل 
تر�جع �لقطار حتى �أقرب حمطة 
�تباطاأت �سرعته متاما، ثم جرى 
خ�سبية،  باأ�تاد  باال�ستعانة  �إيقافه 
�ساعد��  �لركاب  بع�ض  �أن  م�سيفا 
�متلك  �لقطار.  �إيييقيياف  يف  كذلك 
لل�سكك  �سبكة  �أكييييرب  ر�بييييع  �لييهيينييد 
تت�سح  �مل  �لييعييامل.  يف  �حلديدية 
حتى �الآن �ل�سرعة �لتي كان عليها 
�خللف،  �إىل  عييودتييه  �أثيينيياء  �لقطار 
�مل ترد تقارير عن �قوع �إ�سابات. 

�ال تز�ل �لتحقيقات جارية.

ع�شوة بال�شيوخ 
االأمريكي ت�شع مولودة

الأ�ل مرة يف تاريخ جمل�ض �ل�سيوخ 
�الأميييرييييكيييي عييلييى مييييد�ر �أكييييرث من 
200 عام، ��سعت ع�سوة باملجل�ض 

مولودة.
��أعلنت �ل�سيناتور تامي د�كويرث، 
���سمها  �لثانية،  �بنتها  �الدة  عن 

ميل بريل بول�سبي.
�أعلنت د�كويرث، �هي �سيناتور عن 
�لييوالدة على موقع  �إلينوي،  �الييية 

في�ض بوك.
�سابطة  عيياميياً(   50( �د�كيييوييييرث 
مييتييقيياعييدة يف �حليير�ييض �لييوطيينييي يف 
كولونيل  ليفتنانت  برتبة  �إلينوي 
يف  ملر�حية  كقائدة  �ساقيها  فقدت 

�لعر�ق عام 2004.
�أجنيييبيييت طفلها  د�كييييويييييرث  كيييانيييت 
 2014 عيييام  يف  �أبيييييجيييييل،  �الأ�ل، 
كييانييت عيي�ييسييوة يف جمل�ض  عيينييدمييا 
�لييينيييو�ب. �قييالييت د�كيييوييييرث، �هي 
بريان  �ز�جييهييا  �إنييهييا  دميقر�طية، 
��أبيجيل "ال ميكن �أال يكونو� �أكرث 

�سعادة" ال�ستقبال ميل بريل.

اال�شرتاحة الق�شرية 
�شر النجاح يف العمل

�أملييانييييية ميين جامعة  �أكيييدت خبرية 
�أهييمييييية جتييديييد ن�ساط  مييانييهييامي 
�لعمل  فييييرت�ت  �ملييوظييفييني خيييالل 
بيييييياال�ييييييسييييييرت�حييييييات �لييييقيييي�ييييسييييرية، 
�سر�ري  �لييعييمييل  يف  فيياالنييهييميياك 
لتحقيق �لنجاح، �إال �أنها قد توؤثر 

�سلباً على �سري �لعمل.
�لنف�ض  �الأ�ستاذة يف علم  �أ��سحت 
�أنه  ز�نييييينييتيياغ  ز�بييييينيية  �لتنظيمي 
تخ�سي�ض  �ملوظفني  على  يتعني 
�أ�  مكاتبهم  عيين  لييالبييتييعيياد  �قيييت 
يحدث  �أال  �سرط  عملهم  �أميياكيين 
�إجازة  �أ�  �لعطل  �أ�قييييات  يف  ذلييك 
�أي�ساً  بييل  فييقييط،  �الأ�ييسييبييوع  نهاية 
�لييييييييييد��م.  �يف حييييو�ر  فييييييرت�ت  يف 
كو�رتريل  بييري�ييسييونييال  جملة  مييع 

نيي�ييسييحييت �خليييبيييرية �الأمليييانييييييية باأن 
يكون �لن�ساط عبارة عن ممار�سة 
ريا�سة �أ� هو�ية �أ� نزهة م�سرتكة 
�خلرب�ء  �يعتقد  �الأ�سدقاء.   مع 
�أنه من �ل�سر�ري عمل ��سرت�حة 
قيي�ييسييرية بيييني �لييفييييينيية ��الأخيييييرى 
�تيييفيييادي �النييغييمييا�ييض �مليي�ييسييتييميير يف 
فاإن  لز�نينتاغ،  �بالن�سبة  �لعمل. 
�أفيي�ييسييل حيييييليية لييالبييتييعيياد عييين جو 
�لعمل هي �لقيام باأن�سطة م�سلية 

�أ� ممار�سة بع�ض �لهو�يات. 
باالبتعاد  �خلييييبييييرية  �نييي�يييسيييحيييت 
�الأميييور  يف  �ل�سلبي  �لتفكري  عيين 
�لييييوظيييييييييفييييييييية، ��البييييييتييييييعيييييياد عن 
�لزمالء �لذين يجلبون �الإحباط 

��الإكتئاب يف �لعمل. 

�خلرفي�ض  با�سم  تعرف  �لكبد:  يحمي  �ملرميي  �ل�سلبني   1-
حتمي  للكبد.  مفيدة  نبتة  �أ�سهر  �لنبتة  هذه  �تعترب  �أي�سا. 
�مليييو�د ت�سمن  ثييانييوييية. هييذه  �لكبد عييرب ميييو�د نباتية  خيياليييا 
�لتعايف �ل�سريع ��سفاء خاليا �لكبد �مل�سابة. كما تقي �خلاليا 
�الأخرى من �أي �إ�سابة حمتملة. �مع هذه �لنبتة ميكن للكبد 

�أن يتجدد ب�سكل �أ�سرع.
�أف�سل  فيياإن  �الأملييياين  هويته"  "غيز�ندهايت  موقع  �بح�سب 
�لنبتة،  ت�سمها  �لتي  �لبذ�ر  يف  يتمثل  �لنبتة  هذه  من  جزء 
لغناها باملو�د �لفعالة. �لكن ميكن �أي�سا �أكل �الأ�ر�ق ��ل�ساق 

�سو�ء جازجة �أ� مطبوخة.
لله�سم  كبرية  فييو�ئييد  لييه  )طرخ�سقون(  �لييربي  �خل�ض   2-
�لعمل �ملر�رة: هذه �لنبتة �لتي لها �أ�سماء كثرية، مثل �أ�سنان 
�الأ�ييسييد، ��لييهيينييد�بيييييا �تييياج �ليير�هييب، تعترب ميين �أفيي�ييسييل مو�د 
�ملر�رة.  �سديدة  �الأ�ر�ق  �كذلك  �جلييذ�ر  �لطبيعة.  �سيدلية 
�له�سمي  �له�سم �تخلي�ض �جلهاز  لها د�ر يف تعزيز عملية 
تنظيف  تييياأثيييري يف  لييهييا  �أن  كييمييا  ميير�ييسييييية.  �أعييير��يييض  �أي  مييين 
�لكول�سرت�ل،  م�ستوى  تخف�ض  �لنبتة  فهذه  ��مليير�رة.  �لكبد 
�لتاأك�سدي.  �الإجهاد  من  �تخف�ض  �لر�ماتيزم،  �آالم  �تهدئ 
د�رية  در��ييسييتييه يف  ن�سر  �أمييريييكييي  فريق طبي  �أثبته  ذلييك  كييل 
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Science" �لطبية �ملخت�سة.
لذلك ين�سح بزيادة تنا�ل هذه �لنبتة يف �لوجبات �ليومية. 
�أن ي�ستعني باحلبوب �ملركزة  �ملر مكنه  �من ال يحب طعمها 

من هذه �لنبتة.
�فييو�ئييد �سحية  �جلييبييل(  عيينييب  )�أ�  �الأ�رييييجيييون  عيينييب   3-
�ل�سمالية،  �الأمريكية  للقارة  يعود  �لنبتة  هذه  �أ�سل  كبرية: 
�لكنها �سارت تزرع يف �أ�ر�با �مناطق �أخرى من �لعامل. كان 
�كفاحتة  �اللتهابات،  ملعاجلة  ي�ستخدمونها  �حلمر  �لهنود 

لل�سهية.
�لدر��سات  فييياإن  "بر�ك�سي�سفيتا"  مييوقييع  ن�سر  مييا  �بح�سب 
عييلييى معاجلة  قيييدرة  �الأ�رييييجيييون  �أن لعنب  �أثييبييتييت  �حلييديييثيية 
مر�ض  �عييالج  �لطفيليات،  �أنيييو�ع  لكل  ��لت�سدي  �الإ�ييسييهييال، 
�إ�سافة لد�رها يف  �ل�سدفية، �كذلك �لتهابات جفون �لعني، 

�لتخل�ض من ع�سر �له�سم.
��سرب  جذ�رها  غلي  يف  تتمثل  ال�ستخد�مها  طريقة  �أف�سل 
منها،  مرهم  ��سنع  �جليييذ�ر  طحن  �أ�  يوميا.  �ل�سائل  ذلييك 

�دهن �ملنطقة �ملر�د عالجها.
�أف�سل مو�د غذ�ئية على �الإطالق

ميييو�د غييذ�ئييييية حتيييارب �ليي�ييسييرطييان، �تييقييوي �لييعييظييام، �تخفف 
�لوزن، �تقوي �ملناعة، �تز�د �جل�سم بالطاقة ��لفيتامينات، 
�لطبيعة،  يف  موجودة  �إنها  ��الأ�ر�م.  �الأميير��ييض  من  �حتمي 

نتعرف عليها يف هذ� �لتقرير.

هيييينيييياك 
معدالت  من  ترفع  ��لتي  للج�سم  �ل�سارة  �ملييو�د  من  �لكثري 

�لكول�سرت�ل � تزيد من �حتماليات �الإ�سابة باالأمر��ض.
�ملفيدة فهي لالأ�سف قليلة، بل �معد�دة.  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أما 
"مركز �ل�سحة" �الأملاين �ملتخ�س�ض �أح�سى مو�د ذ�ت  موقع 

فائدة عالية للج�سم، �هي:
�أ�  �الأخيي�ييسيير  �لييقييرنييبيييييط  �أ�  �لييقيينييبيييييط  )�أ�  كييييويل  ْ �لييييربرَ  .1

�لرب�كويل(:
يعتربه بع�ض �خلرب�ء �أف�سل مادة غذ�ئية على �الإطالق، �ذلك 
لالأ�سباب �لتالية: يحتوي �لربكويل على مادة "�سولفور�فان" 
�لكيمائية �لطبيعية �مل�سادة للتاأك�سد. ��لربكويل منبه قوي 
�الإ�سابة  خييطيير  ميين  �يييقييلييل  لل�سموم،  �ليييطييياردة  لييالإنييزميييات 
�أ�عية  �إنزميات حتمي  �إنتاج  �ي�ساعد على  �ل�سرطان  مبر�ض 
�لقلب.  بيياأميير��ييض  �الإ�ييسييابيية  �تخف�ض خطر  �جل�سم  �لييدم يف 
مناعة  من  تعزز  �لتي  "غلوكور�فانني"  مييادة  على  �يحتوي 
�حلر�رية  ب�سعر�ته  �يتميز  �ل�سرطان.  مر�ض  �سد  �جل�سم 
�إذ يحوي كوب ��حد من �لربكويل �ملطبوخ على  �ملنخف�سة، 

نحو 40 �سعرة حر�رية.
�يز�د �لربكويل �جل�سم بكميات كبرية من فيتامينات "�سي" 
حام�ض  �إىل  بيياالإ�ييسييافيية  "كي"،  �فيتامني  "�يه"  �فيتامني 
�لبوتا�سيوم،  مييادة  من  عالية  كمية  على  �يحتوى  �لفوليك. 
��لتي ت�ساعد على حت�سني �سحة �جلهاز �لع�سبي لالإن�سان. 

كما يعد �لغذ�ء �الأمثل لتعزيز عمل �ظائف �ملخ.
كيفية حت�سريه �طبخه:

يف�سل �سر�ء �الأنييو�ع �لطازجة منه �غ�سله باملاء �ملالح، �من 
ثم �سطفه باملاء �لبارد. �يف�سل طهيه بالبخار �لفرتة قليلة 
حتى ال يفقد مو�ده �ملفيدة. �يف�سل تنا�ل ثالث �جبات منه 

��سبوعيا.
�لهمب(: بذ�ر  )�أ�  �لقنب  بذ�ر   .2

لها �لكثري من �لفو�ئد �لغذ�ئية ��لطبية، �من �أهمها:
حتتوي على �أكرث من 20 نوعا من �الأحما�ض �الأمينية، ما 
م�ستويات  على  �حتتوي  للج�سم.  متكامال  بر�تينا  يجعلها 

��لفو�سفور  ��لكال�سيوم  ��ملغني�سيوم  �لييزنييك  ميين  مرتفعة 
��حليييدييييد. �حتييتييوي عييلييى عيييدد كييبييري ميين �ليييدهيييون �ملفيدة 
للج�سم، ��أ�ميغا 6 �حام�ض �للينوليك. �تعمل على �لتو�زن 
�جل�سم،  يف  )�لكولي�سرت�ل(  �لدهنية  لالأحما�ض  �ل�سحيح 
�لتو�زن  على  يحافظ  �لييذي  �لعامل  يف  �لوحيد  �لنبات  �تعد 

�ل�سليم للدهون �مل�سبعة يف �جل�سم.
كما تخفف من �حتماالت �الإ�سابة بالنوبات �لقلبية �ت�سلب 
�لقولون  ب�سرطان  �الإ�سابة  �حتماالت  من  �تقلل  �ل�سر�يني. 
قابلة  خمتلفة  غييذ�ئييييية  �ألييييياف  عييلييى  الحييتييو�ئييهييا  ��مل�ستقيم 
على  �ت�ساعد  ��لتوتر  لييالأرق  �مهدئ  للذ�بان.  قابلة  �غري 
�ال�سرتخاء. باالإ�سافة �إىل �حتو�ئها على �ملركبات �لفينولية 
�أمر��ض  من  خمتلفة  �أنو�عا  متنع  ��لتي  لالأك�سدة،  �مل�سادة 

�ل�سرطان.
كيفية تنا�لها:

�أ�  �لييذرة  رقائق  �إىل  �أ�  �للن  �إىل  �لقنب  بييذ�ر  �إ�سافة  ميكن 
�ليييبيييذ�ر يف �خلبز  �إىل �خليي�ييسييار. �ميييكيين ��ييسييتييخييد�م طييحييني 

��ملعجنات.
�أ� �لق�سعني(: �ل�ستيا  )�أ�  �ل�سيا  بذ�ر   .3

ت�سبه حبوب �ل�سم�سم �تنمو يف �أمريكيا �جلنوبية ��أ�سرت�ليا. 
�أمريكيا  يف  ��الأزتيييك  �ملييايييا  لقبائل  �الأ�سا�سي  �لطعام  �كييانييت 
�جليينييوبييييية. �حتيييتيييوي �ليييبيييذ�ر عييلييى �أ�ميييييغييا 3 ��أ�ميييييييغيييا 6 
��لكالي�سيوم ��ملغني�سيوم ��حلديد ��لبوتا�سيوم ��لرب�تني. 
��أهم فو�ئدها هي حماربة �ل�سيخوخة �توفري طاقة غذ�ئية 
�سغط  ميين  �تييقييلييل  طييويييليية  ليي�ييسيياعييات  تكفيه  للج�سم  كييبييرية 
�له�سم  على  �ت�ساعد  �لقلب  باأمر��ض  �الإ�سابة  �خطر  �لدم 

��حلمية.
غذ�ئية  �ألياف  على  �ل�سيا  بييذ�ر  حتتوي  ذلييك  �إىل  باالإ�سافة 
�مو�د م�سادة للتاأك�سد ت�ساعد على �إز�لة �ل�سموم، �تقلل من 

�أخطار �الإ�سابة بال�سرطان ��ل�سكتة �لدماغية.
كيفية تنا�لها:

��مل�سر�بات  �لع�سائر  �إىل  �ل�سيا  بذ�ر  �إ�سافة م�سحوق  ميكن 
�ليييبييياردة ��ييسييربييهييا يف �جييبيية �الإفيييطيييار، �ميييكيين �إ�ييسييافييتييهييا �إىل 

�ل�سلطات ��خل�سار ��حل�ساء.

اأع�شاب طبيعية �رغم 
مرارتها.. تعالج اأمرا�شا كثرية
ال�صحية  فائدتها  ولكنها  طعمها،  مب��رارة  تتميز  الطبيعة،  يف  متوفرة  اأع�صاب  هي 
املرارة،  وم�صاكل  الكبد  م�صاكل  كل  من  التخل�ص  ميكن  الأع�صاب  هذه  فمع  عظيمة. 

ت�صمى  املرة  الأع�صاب  والآلم.  اللتهابات  من  والكثري 
وحتميه.  الكبد  تنقي  لأنها  الكبد"  "اأع�صاب  اأي�صا 
تنظف  الأع�����ص��اب  فهذه  ���ص��يء.  ك��ل  ه��ذا  لي�ص  ولكن 

وحتفز  اله�صم،  عملية  م��ن  وحت�صن  امل����رارة،  اأي�صا 
يف  املناعة  ق��درات  من  وترفع  املركزي،  الع�صبي  اجلهاز 

اجل�صم. ولها دور بالتايل يف تخلي�ص اجل�صم من العديد من 
الأمرا�ص وامل�صاكل ال�صحية. نقدم لكم هنا ثالثة اأنواع من 

الأع�صاب املّرة ذات الفعالية الطبية القوية، وهي ال�صلبني 
املرميي )اخلرفي�ص(، واخل�ص الربي، وعنب الأوريجون.
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�ش�ؤون حملية

�صهد حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة جامعة الإمارات يف العني

حممد بن را�شد يبارك للخريجني �ذ�يهم فرحتهم بتخرجهم يف جامعة االإمارات العريقة 

•• العني -الفجر:

�سهد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�ض �لد�لة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل �أم�ض فى مدينة �لعني حفل تخريج �لدفعة 

�لي 37 من طلبة جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
كما �سهد �حلفل �لذي �أقيم يف مدرج �جلامعة .. �سمو 
نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�سيخ 
حاكم دبي ��سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي �يل 
�آل  حممد  بيين  طحنون  �ل�سيخ  ��سمو  عجمان  عهد 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني ��ل�سيخ �لدكتور 
�سعيد بن حممد �آل نهيان ��ل�سيخ هز�ع بن طحنون 
�آل نهيان �كيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني 
مدير  نهيان  �آل  طحنون  بن  حممد  �ل�سيخ  ��لييلييو�ء 
ل�سرطة  �لعامة  بالقيادة  ��ملنافذ  �الأميين  �سوؤ�ن  عييام 
�أبوظبي ��ل�سيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان ��ل�سيخ 
خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير مكتب �سوؤ�ن �أ�سر 
�ل�سهد�ء يف ديو�ن �يل عهد �أبوظبي �معايل �لدكتور 
�أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�سي �زير د�لة 
�معايل  �ملتقدمة  ��ملييهييار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�سوؤ�ن 
��ييسييعييادة خليفة �سعيد  �أنيييور ن�سيبة �زييير د�ليية  زكييي 
يف  ��ل�سيافة  �لت�سريفات  د�ئييرة  عييام  مدير  �سليمان 
دبي �إىل جانب عدد من �ل�سيوخ ��لقياد�ت �لرتبوية 
��لتعليمية يف �لد�لة ��أ�لياء �أمور �خلريجني �لبالغ 

عددهم هذ� �لعام 507 خريجني.
ثم عر�ض م�سور  �لوطني  بال�سالم  بييد�أ �حلفل  �قد 
تيياأ�ييسييييي�ييسييهييا يف �لعام  حييييول ميي�ييسييرية �جلييامييعيية ميينييذ 

.1976
ثم �ألقى معايل �لدكتور علي ر��سد �لنعيمي �لرئي�ض 
�الأعلى للجامعة كلمة ترحيبية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ��حل�سور .. م�سري� �إىل �أن 
��الإبييد�ع ��البتكار  �سموه كان د�ما م�سدر� لالإلهام 
يف  �الأ�سا�سية  �لييركيييييزة  مثلت  تقليدية  غييري  �ر�ؤيييتييه 
د�لتنا  ت�سهده  �ليييذي  �حليي�ييسيياري  ��لييتييقييدم  �لنه�سة 

مكانة  حتتل  �بيياتييت  �ل�سعد  خمتلف  على  �لييعييزيييزة 
متقدمة يف �لتناف�سية �لعاملية.

�أن هذه �لدفعة  �إىل  ��أ�سار �لرئي�ض �الأعلى يف كلمته 
�لد�لة  ��حتفالية  تتز�من  �ل�سباب  �خلريجني  من 
�آل نهيان طيب �هلل  �سلطان  ز�يييد بن  �ل�سيخ  مبئوية 
ثر�ه �ملتمثلة بي عام ز�يد.. �جامعة �الإمييار�ت بجميع 
تعمل  �لغالية  �ملنا�سبة  بهذه  حتتفل  �هي  منت�سبيها 
من خالل بر�جمها �مبادر�تها على تر�سيخ مرجعية 
�لقائد �ملوؤ�س�ض كمظلة �أ�سا�سية لكل عمل �طني يتم 

على �أر�ض �الإمار�ت �با�سم �الإمار�ت.
�إن جامعة �الإمييار�ت �نتقلت من خالل ر�ؤيتها  �قييال 
هي  �لوطنية  �الأجيينييدة  مع  �ملتناغمة  �ال�سرت�تيجية 
�ملعرفة  لتعزيز  لها  �سعار�  �تخذته  �مل�ستقبل  جامعة 
�ملت�سلة بالثورة �ل�سناعية �لر�بعة ��لعلوم �ملتقدمة.

�رفع �أ�سمى �آيات �ل�سكر ��لعرفان �إىل �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لد�لة حفظه 
�هلل"على دعمه �ملتو��سل �حر�سه �لد�ئم على متيز 
�لر�ئدة  �لوطنية  ��ملوؤ�س�سات  �لتعليمية  موؤ�س�ساتنا 

بالتعليم ��لبحث �لعلمي.
حتظى  �لتي  �لكرمية  بالرعاية  �جلامعة  تعتز  كما 
ز�يد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قبل  من  بها 
�الأعلى  �لييقييائييد  نييائييب  �أبييوظييبييي  عهد  �يل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�سلحة �لذي يوؤكد د�ما �أن �لتعليم �أ�ال ��أنه 
�حلجر �الأ�سا�ض لد�لتنا يف م�سرية �لتقدم ��لتطور 
�إىل  �الآميين  �لعبور  بو�بة  �هييو  ��الإن�ساين  �حل�ساري 

�مل�ستقبل �ملن�سود ��الأف�سل للوطن ��ملو�طن.
كما �ألقى �سامل عبد �هلل حمد �لنيادي با�سم زمالئه 
�خلريجني كلمة رفع فيها �أ�سمى �آيات �لوالء ��لعرفان 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  �إىل �ساحب 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب   � �هلل  حفظه  �لييد�ليية  رئي�ض 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لد�لة رئي�ض 
جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ��ساحب �ل�سمو 
�أبوظبي  نهيان �يل عهد  �آل  ز�يييد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة ��أ�سحاب �ل�سمو 

�أع�ساء �ملجل�ض �الأعلى حكام �الإمار�ت على مايولونه 
من �هتمام �رعاية ل�سباب �لوطن من خالل توفري 
�لوطن  �بنات  الأبيينيياء  �ملجانية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
حتى يتمكنو� من �لتح�سيل �لعلمي يف �ستى �حلقول 
خلدمة �طنهم �جمتمعهم �حتقيق �مل�ستقبل �ملن�سود 

لهم �الأجيال �لوطن.
�لهيئة  ��أعييي�يييسييياء  رئييييي�ييض  �إىل  بيياليي�ييسييكيير  تييوجييه  كييمييا 
�لتدري�سية يف �جلامعة ��إىل �أ�لياء �أمور �خلريجني 
من  �ملرحلة  هييذه  �إىل  ��سلو�  حتى  تابعوهم  �لييذييين 
يبقو�  �أن  �لر�سيدة  ��لقيادة  �هلل  معاهد�   .. �لتعليم 

خري �سفر�ء لوطنهم ��سعبهم.
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سلم  ذلييك  �بييعييد 
علي  �لييدكييتييور  مييعييايل  جانبه  ��إىل  مكتوم  �آل  ر��ييسييد 
كليات  يف  �خلريجني  �إىل  �ل�سهاد�ت  �لنعيمي  ر��سد 
�لييعييلييوم �الإنيي�ييسييانييييية ��الجييتييميياعييييية ��لييعييلييوم ��الإد�رة 
��لهند�سة  ��لزر�عة  ��الأغذية  ��لقانون  ��القت�ساد 
��لعلوم  ��لطب  �ملعلومات  �تقنية  فر�عها  بجميع 
�أمام  �ملهنة  ق�سم  �خلريجون  �أق�سم  حيث  �ل�سحية.. 

�ساحب �ل�سمو ر�عي �حلفل ��حل�سور.
ثم �سلم �سموه خريجي �لدر��سات �لعليا من درجتي 
�ييسييهيياد�تييهييم .. �قيييد بارك  �ليييدكيييتيييور�ه ��مليياجيي�ييسييتييري 
مكتوم  �آل  ر��ييسييد  بيين  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
جامعة  يف  بتخرجهم  فرحتهم  �ذ�يييهييم  للخريجني 
��سفها  �لتي  �جلامعة   - �ملتحدة  �لعربية  �الإميييار�ت 
تخرج  �لييتييي   - �لعريقة  �لوطنية  باجلامعة  �سموه 
��سابات  �سبابا  �سبعة �ثالثني عاما  منها على مدى 
مييين �أبييينييياء �بييينيييات �ليييوطييين ييي�ييسييغييلييون ميينييا�ييسييب عليا 
 ... �حلبيبة  د�لييتيينييا  �مييوؤ�ييسيي�ييسييات  �أجييهييزة  خمتلف  يف 
متمنيا لل�سباب �خلريجني �جلدد مزيد� من �لنجاح 
��لتفوق ��لتميز لي�سلو� �إىل منا�سب �مر�تب عليا 
�أن  عليهم  �لتي  ��ملييعييرفيية  بالكفاءة  مت�سلحون  �هييم 
يوظفوها يف خدمة بلدهم ��سعبهم ��الإ�سهام بكفاءة 
عالية يف حتقيق " ر�ؤية �الإمييار�ت 2021 " كل من 

موقعه �يف تخ�س�سه.



طريقة  �ال�سرت�تيجية  هييذه  ت�سّكل  �مل�سي:  �أ�  �لتمّرن   •
مميييييييزة لييتيي�ييسييتييخييدم فيييييهييا قيييوتيييك �جلييي�يييسيييديييية، فيي�ييسيياًل عن 

��ستمتاعك بجمال �لبيئة.
كتب  مبطالعة  �ف�سولك  للتعّلم  حبك  ��ستغّل  • �ملطالعة: 

جديدة، �خليالية منها �غري �خليالية.
ميكنك  ��الأ�سدقاء:  �لعائلة  مع  �لوقت  بع�ض  مت�سية   •

عالقاتك.  لييتييحيي�ييّسيين  �سخ�سيتك  قيييوة  نييقيياط  ��ييسييتييغييالل 
�عيينييدمييا مت�سي �لييوقييت مييع �ملييقييربييني ميينييك، حا�ل 

�أن تعّزز م�ستويات �لذكاء �الجتماعي، ��لت�سامح، 
��الإن�ساف يف تفاعلك معهم.

متّرن  �لتلفزيون:  • م�ساهدة 
عييييييلييييييى حتيييييدييييييد 

�كيييييتييييي�يييييسييييياف 
نييييقيييياط 

�مل�سل�سالت،  �أ�  �لرب�مج،  م�ساهدتك  خالل  �سخ�سيتك  قوة 
�أ� �الأفييييالم عييلييى �لييتييلييفييزيييون. مييا نييقيياط �لييقييوة �لييتييي متّيز 

�سخ�سيتك؟
قوتك  �إبر�ز  ت�سمل  �لنقطة  هذه  �أن  يف  �سك  ال  • �ل�سالة: 
�لر�حية  تغني حياتك  �أن  �الأرجييح  �لر�حية. �ميكنك على 
)تعّمد  ��ليي�ييسييكيير  مييقيياربييتييك(،  )نييييّوع  �البييتييكييار  ميين  بالقليل 
�لناقد  ��لييتييفييكييري  �حلييمييد(،  عيين  �لتعبري 
)كيييين ميينييفييتييحيياً عييلييى �جيييهيييات نظر 

خمتلفة(.
للتحّكم  �إ�سافية  �أد��ت  �إليك 
يف �الإجييييييهيييييياد، مييييع �أنييييهييييا مل 
علم  در��ييسيية جمعية  تييرد يف 

�لنف�ض �الأمريكية:
�الآين  �ليييييييييييييوعيييييييييييييي   •

�إىل  �لييطييبيييييعييي  ميييييلييك  مييين  حيييّد   :)Mindfulness(
ي�ستخدم  ��عييييية.  ��ييسييرت�حيية  فيييرت�ت  �إىل  باللجوء  �الإجييهيياد 
تتطّلب  ال  �لتي  �الإ�سرت�تيجية،  هذه  �لعامل  حول  �ملاليني 
�لنهار:  من  فييرتة  �أي  يف  بهما  �لقيام  ميكنك  خطوتني  �إال 
ثانية.   15 مييدة  ��لييزفييري  �ل�سهيق  �تيياأمييل عملية  توقف  �أ- 
ب- ��ساأل نف�سك عن نقطة �لقوة يف �سخ�سيتك �لتي ميكنك 

�إبر�زها يف تلك �للحظة.
�الأ�سلوب  �أن  �إال  عييدة  �أ�ساليب  ثمة  �المتنان:  ممار�سة   •
�لعلمي �الأكرث �نت�سار�ً يقوم على �إح�ساء �لنعم �لتي تتمتع 
د ثالث م�سائل ُت�سعرك باالمتنان  بها يف نهاية كل يوم. حدِّ

�حدثت معك خالل �لنهار، ثم فّكر يف �أ�سباب حد�ثها.
)فعل  تاأثري  �لعلمية  �الأدلة  توؤكد  �للطف:  عن  • �الإعر�ب 
�لييلييطييف جتاهك،  يييعييرب �سخ�ض مييا عيين  �خلييييري(. عيينييدمييا 
بييد�رك عن �للطف  �أعييرب  �لييذي يتخذه،  مهما كييان �ل�سكل 
�قم باأعمال خري جتاه �سخ�ض �إىل ثالثة �أ�سخا�ض يف ذلك 

�ليوم.
عابر�ً  �أ�  مماًل  تعتربه  ن�ساطاً  �خرت  • �لف�سول: 
�أ�ييسييبييوعييييياً. �لييكيين �أثناء  �أ�  تييقييوم بييه كييل ييييوم 
تكت�سف  �أن  حييا�ل  �لن�ساط،  بهذ�  قيامك 
فيييييييه ثييييييالث ميييييز�ييييييا جيييييدييييييدة/ فيييرييييدة 
�خلم�ض(.  حيييو��يييسيييك  ميييثييياًل  )��ييسييتييخييدم 
�ال�ستمتاع  يف  �خلييطييوة  هيييذه  تيي�ييسيياعييدك 

�أكرث بهذ� �لن�ساط �تو�سيع ف�سولك.
د�ماً  ثمة  �لييقييوة:  نقاط  �أبييرز  تطبيق   •
طر�ئق جديدة ميكنك من خاللها ��ستغالل 
�أن هذه  �لييبييحييوث  �أفيي�ييسييل خيي�ييسييالييك. �تييكيي�ييسييف 
�خلطوة متييّدك بدفق د�ئييم من �ل�سعادة �حتييّد من 
تفكريك  ���ييّسييع  �أبييرز خ�سالك.  �إحييدى  �خييرت  �لكاآبة. 

حيالها. حا�ل �أن تطبقها بطريقة خمتلفة كل يوم.

مـــنـــ�عـــات
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هذا الإح�صا�ص العميق باخلجل واخلزي الذي يجعل �صاحبه حانقًا على نف�صه فينزوي بعيدًا فاقدًا احرتامه لذاته و�صعوره باحلرية 
هو عدّوك الأكرب، فاحر�ص على التخل�ص منه.قبل اخلو�ص يف التفا�صيل ينبغي اأن نذكر اأن ثمة نوعني من ال�صعور بالذنب:

�صابق قمنا به خالل  كاأي عمل  اإىل ت�صحيحه ويزول  نعمد  اأو من دون ق�صد، ثم  بالذنب عندما نرتكب خطاأ عمدًا  ال�صعور  اأوًل: 
حياتنا، وهذا عمل اإيجابّي.ثانيًا: ال�صعور بالذنب بطريقة �صلبية عندما ل نكون فعاًل مذنبني ونحّمل اأنف�صنا م�صوؤولية الفعل الذي 

حدث. هذا ال�صعور هو اأكرب عدّو لالإن�صان اإذ يفقده حريته الداخلية، ويجعله ذلياًل جتاه نف�صه.

م يف الإجهاد؟ علينا البحث عن م�صادر قوتنا. ا�صتخدم هذه الأدوات والقرتاحات  كيف نتحكَّ
املدرو�صة التي تتيح لك ا�صتغالل نقاط القوة يف �صخ�صيتك كي تنجح يف تطبيق اإ�صرتاتيجيتك 

للتخّل�ص من الإجهاد:

ابحث عن م�شدر قوتك �تخل�ض من االجهاد

نظريات الخت�صا�صيني
حّلل بع�ض �ملفكرين ��الخت�سا�سيني �لكبار مو�سوع �ل�سعور 

بالذنب �كانت لهم نظريات عدة ن�ستعر�سها كاالآتي:
�سعور�ً  �أن لدينا جميعاً  Freud:  يعترب فر�يد  - فر�يد 
بالذنب �يبد� ذلك يف �مليثولوجيات �يف �الآد�ب �يف �الأديان 
�يف �لفنون، ��أننا يف �لباطن �أي�ساً غري �أخالقيني. �يف نظره 
�سوى  �ل�سعور  هييذ�  على  للتغلب  مبا�سرة  ��سيلة  تييوجييد  ال 

�لتقّدم ببطء نحو جعله �سعور�ً ��عياً.
�أدلر هذ� �ل�سعور باإح�سا�سنا  Adler: يربط  �ألفرد �دلر   -
بييالييد�نييييية �ليييتيييي تيي�ييسييكيين يف بيياطيينيينييا �بييالييرغييبيية �لييكييلييييية يف 

�لتعوي�ض.
- يونغ Jung: يتكّلم يونغ عن �لرف�ض �لعميق لل�سخ�ض 

يف قبول ذ�ته، ما يوّلد لديه �سعور�ً بالذنب.
- جاك الكان Lacan: ال يعتقد الكان �أن �ل�سعور بالذنب 
�الإن�سان  فيها  يخ�سع  مييرة  بكل  بل  �أ�دييييب،  بعقدة  مرتبط 
لييرغييبيياتييه، فيياليي�ييسييعييور بييالييذنييب هيييو نييقيي�ييض يف �ملييفييهييوم جتاه 

�لغاية.
- لوي�ض �أجنل Engel: �أما �لعامل �لنف�ساين �أجنل فيعترب 
�أن منبع �ل�سعور بالذنب مرّده �إىل �الإيثارّية )تف�سيل �لغري( 

�ملفرطة �غري �ملوجهة لدى �ل�سخ�ض.
- نيت�سه Nietzsche: رّد نيت�سه �أ�سباب �ل�سعور بالذنب 
عندما  �الإن�سان  تعا�سة  �سببت  �لتي  �مل�سيحية  �لديانة  �إىل 

دفعته بتعاليمها �إىل هذ� �ملوقع.
نار�مور  ُييييرجيييع   :Narramore نييييار�مييييور  بييير��يييض   -
�لعو�مل �منها: �خلوف من  �إىل بع�ض  �ل�سعور  �أ�سباب هذ� 
�خلجل  بها؛  �ملوؤمنني  على  �الأدييييان  تفر�سه  �لييذي  �لعقاب 
باالإذالل؛  �ل�سمني  �ل�سعور  �لقا�سية؛  �الأهل  من مالحظات 

�لنق�ض يف حمبة �لذ�ت؛ �خلوف من �الإبعاد �أ� �لهجر.

مظاهر ال�صعور بالذنب
ن�سرد يف ما ياأتي بع�ض �ملظاهر �لتي تبد� على �الأ�سخا�ض 

�لذين ي�سعر�ن بالذنب �هي:
• الأن �ساحب هذ� �ل�سعور يعترب نف�سه غري م�ستحق فاإنه 

يييحييرم نف�سه ميين �ملييتييعيية ��ليييفيييرح كيييياأن يييذهييب يف عييطييليية �أ� 
ياأخذ فر�سة لنف�سه.

معاقبة  بهدف  بهما  يرغب  ال  مهنة  �أ�  رفيقاً  يختار   •
نف�سه. ��إذ� �سادفته �ل�سعادة فاإنه يحّولها �إىل بوؤ�ض.

يف  �الأخييطيياء  �أ�  �ل�سر�عات  عيين  ميي�ييسييوؤ�اًل  نف�سه  يعترب   •
حميطه، �ال ير�سى باأي مدح �أ� تعبري عاطفي.

�ت�سحيات،  ��جبات  جمّرد  �حلياة  �أن  �أهله  من  تعّلم  • �إذ� 
�أي  بيي�ييسييعييادة جتييياه  �أحييي�يييّض  كييّلييمييا  مييذنييبيياً  بنف�سه  ي�سعر  فيياإنييه 

�أمر.

يقوى  عندما  �خ�سو�ساً  مبوؤهالته  �لت�سّرف  يح�سن  • ال 
هذ� �ل�سعور لديه.

• يتغّلب عليه عدم �الطمئنان جتاه �الآخرين �يعتقد �أنهم 
ال يحبونه.

�أتاه. طلب  �أي  على  يعرت�ض  • ال 
يغ�سب  عندما  �أ�  ما  ل�سبب  يتاأخر  عندما  �لهد�يا  • يقّدم 

منه �أحد.
�عي. د�ن  من  عليهم  �أخطاءه  �يرمي  �الآخرين  • ينتقد 

�لعاطفية. �مل�ساكل  بع�ض  • لديه 

ملعاقبة  ذلك  يكون  �خلالق  لدى  بالذنب  يعرتف  • عندما 
نف�سه  يعاقب  �كييي  �لييغييفيير�ن،  على  للح�سول  �لي�ض  نف�سه 
�آذ�ناً  كّلما �جد  �الآخرين  �أمييام  فاإنه يعرتف بخطاياه  �أكرث 

�ساغية.

ما العمل مع هوؤلء؟
�ل�سعور بالذنب �حلقيقي هو عندما نخالف �أخالقياً �دينياً 
��سايا �هلل فن�سعر �أننا بحاجة �إىل �العرت�ف كي ننال �لتوبة. 
نف�سّية  �سغوطات  نتيجة  فهو  �ل�سلبي  بالذنب  �ل�سعور  �أمييا 

��جتماعّية يتعّر�ض �ل�سخ�ض لها. �من هنا تبد�أ �ملعاجلة �أي 
��لطبيعي  �حلقيقي  �ل�سعور  بني  �لتفريق  ن�ستطيع  عندما 

�بني �ل�سعور �ل�سلبي �التهامي من د�ن �أي مربر.

نعم للم�صوؤولية
�أعماقه  �إىل  �ل�سخ�ض  ينظر  �أن  ينبغي  �لييعييالج  م�ستهّل  يف 
ما  جتيياه  م�سوؤ�ليته  حتديد  فيها  يحا�ل  مو�سوعية  نظرة 
ي�سعر. فهل هو فعاًل �مل�سبب ملا ينتابه من م�ساعر؟ �هل هو 
م�سوؤ�ل عما يحدث لالآخرين �ما تت�سببه �الأقد�ر لهم؟ بعد 

ذلك عليه �أن يكون ��قعياً �يقوم مبا ياأتي:
�حلميدة  �ل�سفات  �إىل  ��نظر  ذ�تك  تقييم  يف  �سادقاً  • كن 
موؤمن؟  �إنيي�ييسييان  �أنيييا  هييل  نف�سك:  ��ييسيياأل  بييهييا.  تتحلى  �لييتييي 
هييل �أنيييا �ييسييادق مييع �الآخييرييين؟ هييل �أرغيييب يف �مل�ساعدة عند 
�ل�سر�رة؟ هل �أحّب �الأهل ��الأ�سدقاء؟ هل �أنا ح�سود منام 
�إن�سان حمّب،  �أنييك  تكت�سف  للغري؟ �عندما  �خلييري  �أريييد  ال 

موؤمن �خد�م فاإن ثقتك بنف�سك تبد�أ بالنمّو.
�إذ�  �العتذ�ر  من  تخف  �ال  �لقر�ر  �أخييذ  يف  �سجاعاً  كن   •

�أخفقت، فكلنا يخطئ ثم ي�سحح خطاأه �يتابع �سريه.
• �أقنع نف�سك باأن �ل�سعور بالذنب يف غري حمّله يهدر �أيام 
�تتمتع  تع�سق �حلياة  �أن  فيه  �لييذي يجب  �لوقت  عمرك يف 

بكل حلظة فيها.
عنها  م�سوؤ�اًل  ل�ست  الأحا�سي�ض  م�سرّي�ً  تكون  �أن  �أرف�ض   •
�لييييذي يييعييلييم ب�سر�ئر  بييياهلل فييهييو  �عيييد �إىل �إمييييانيييك �لييقييوي 
كي  ال  �ت�سعد  تفرح  كي  �حلرية  �هبك  �لييذي  �هييو  �لقلوب 

تتحّمل �أ�ز�ر �لغري.
�أنت  عليك  �لييتييي  بيياالأعييمييال  يقومون  �الآخييرييين  تييدع  ال   •

�لقيام بها.
كما  �ت�سّرف  �إليه،  تعد  �ال  ذ�كرتك  من  �ملا�سي  • �أحذف 

ترى �الأمور ر�هناً بكل ��سوح �حرية.
• قد ال ي�ستطيع �ساحب �ل�سعور بالذنب �أن يتخل�ض �حده 
يف  �الخت�سا�سي  مب�ساعدة  لكنه  �ل�سعب،  �لو�سع  هييذ�  من 
�لنجاة من هذ� �لعد� �لوهمي  علم �لنف�ض ميكنه تدريجياً 

�لذي ي�سيطر على عقله �يدّمر حياته.

يفقدك احرتامك لذاتك ويجعلك ذليال

كن �شجاعا يف قرارك �تخل�ض من ال�شعور بالذنب
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�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12�لعدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

اإع����������الن
�لزمان  رحاب  �ل�سيييييادة/بقالة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1122776  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل �بيع

��سافة عبيد �سامل خمي�ض غامن �ل�سام�سي %100
تعديل �كيل خدمات

حذف عبيد �سامل خمي�ض غامن �ل�سام�سي
تعديل �ل�سركاء تنازل �بيع

حذف بوليكاتودي عبد�لكرمي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض   �� حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى   �� حق  �ي  عن  م�سوؤ�لة  غري  �لد�ئرة  فان  ��ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12

اإع����������الن
�ل�سفر�ء  �ل�سيييييادة/تالل  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

العمال �لبالط ��لرخام
رخ�سة رقم:CN 2325364  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل �بيع
��سافة عبد�هلل حمد �سامل يزرب �لعامري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل �بيع
حذف ح�سني علي �سيف حميد �حل�سني

فعلى كل من له حق �� �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�العالن ��ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤ�لة عن �ي حق �� دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�سجيل

�ملالك :مالتيبال�ست للتجارة �ض.ذ.م.م
 KidS & KidS : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم : 287259  بتاريخ : 2018/2/13
با�سم: مالتيبال�ست للتجارة �ض.ذ.م.م

�عنو�نة :دبي �سارع �سنعاء �لعوير �ل�سناعية ، دبي ، هاتف:043338666 ، فاك�ض:043338777
tahira@mtrading.ae:سند�ق �لربيد:212747  - �مييل�

�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�سلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35. جتميع ت�سكيلة من �ل�سلع ��ملنتجات ل�سالح 
�لغري �هي مالب�ض �الطفال ، �ملالب�ض �جلاهزة �لن�سائية ، �الحذية ، لعب �الطفال ، لو�زم �لعناية 

باالطفال ملعاينتها ��سر�ئها عند �حلاجة �الينطوي ذلك على خدمة �لنقل.
��سف �لعالمة: عبارة kids & kids كل على حدة يف �لو�سع �لعادي

 kids ال�سرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن �لكلمة�
على حدة يف �لو�سع �لعادي

�ز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلييك  علي  �إعييرت��ييض  لدية  من  فعلي 
�الإقت�ساد �أ� �إر�سالة بالربيد �مل�سجل ، �ذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  12  اأبريل 2018 العدد 12299
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املال والأعمال
الثالثاء  -  10  فبراير    2015 م   -   العـدد    11330 
Tuesday  10  February   2015  -  Issue No   11330

االإمارات لل�شحن اجلوي تطلق 
  »AOG منتج »االإمارات

•• دبي-وام:

�أطلقت �الإمار�ت لل�سحن �جلوي �أكرب ناقلة جوية د�لية لل�سحن يف �لعامل منتج 
“�الإمار�ت AOG« �لذي �سمم لنقل قطع غيار �لطائر�ت ب�سرعة عرب �لعامل. 
�تنقل �الإمار�ت لل�سحن �جلوي يوميا قطع غيار خالل فرت�ت ق�سرية للم�ساعدة 
على �إ�سالح �لطائر�ت �لتي تو�جه �أعطاال فنية مع عدم تو�فر �لقطع �ملنا�سبة 
يف �جهتها. �يكت�سب نقل قطع �لغيار الإ�سالح �لطائر�ت باأق�سى �سرعة �أهمية 
تتكبدها  �لتي  �لكبرية  �ملادية  للخ�سائر  نظر�  جوية  ناقلة  الأييية  بالن�سبة  كربى 
جر�ء بقاء �لطائرة يف حمطة بعيدة عن مقرها ف�سال عن �الآثار �ل�سلبية على 
توفره  منتج  �أحيييدث   »AOG “�الإمار�ت  �يعد  �لعمالء.  �أ��ييسيياط  يف  �سمعتها 
تلبية  �لعاملية �مت ت�سميمه بهدف  �الإمييار�ت لل�سحن �جلوي ل�سناعة �لطري�ن 
�حتياجات �سركات �لطري�ن �لتي تريد نقل قطع غيار غري متاحة يف �ملوقع باأ�سرع 
�قت ممكن الإ�سالح �لطائر�ت �ملعطلة. �ت�سعى �لناقلة من خالل هذ� �ملنتج �إىل 
نقل �لقطع على �لرحلة �الأف�سل من حيث �لتوقيت من د�ن �لتاأثري على جودة 
�ملنا�لة �خدمة �لعمالء. �ت�سمل بع�ض �مليز�ت �خلا�سة للمنتج �جلديد متديد 
�أربع �ساعات قبل موعد �ملغادرة �ملحدد  �لوقت �ملحدد لقبول �سحن �لقطع حتى 
�لوجهة  يف  �ل�سريع  ��لت�سليم  كيلوغر�م   100 عن  �زنها  يقل  �لتي  لل�سحنات 
�تعقب  �تتبع  للطائرة  �لفعلي  �لو�سول  �قت  من  �أق�سى  كحد  �ساعة   2.5 �أي 
�أي�ساً  لل�سحن �جلوي  �الإمييار�ت  ��بتكرت  �ملنا�لة.  ��أ�لوية  �لنقل  �أثناء  �ل�سحنة 
��سممت  �حلجم  �سغرية  �لغيار  قطع  لتحميل  �لفريدة   Must Go حقيبة 
�حلقيبة باللون �الأحمر ما ي�ساعد على حتديد مدى ح�سا�سية �ل�سحنة للوقت 
بهدف �سمان �الأ�لوية يف �ملنا�لة �بخا�سة �أثناء عمليات �ساحة �ملطار. �قال نبيل 
�أن �الإمييار�ت لل�سحن  �أ�ل طري�ن �الإمييار�ت لد�ئرة �ل�سحن  �سلطان نائب رئي�ض 
�جلوي تلتزم مبو��سلة حت�سني معايري خدماتها �تقدمي منتجات جديدة تلبي 
�حتياجات �لعمالء. �يعتمد منتج �الإمار�ت AOG على عدد من نقاط �لقوة 
 155 من  �أكييرث  تغطي  �لتي  �لو��سعة  خطوطنا  �سبكة  ��أهمها  بها  نتحلى  �لتي 
نقل  يف  �لو��سعة  خرب�تنا  �إىل  باالإ�سافة  رحالتنا  �عييدد  قييار�ت  �ست  عرب  �جهة 
قطع �لغيار �خلا�سة بطائر�ت �الإمار�ت. ��أ�ساف �سلطان �أن �ل�سحن �جلوي يوفر 
�موثوقة  �فعالة  �سريعة  AOG خدمات  �الإمييار�ت  منتج  للعمالء من خالل 
�أ�سرع �قت ممكن.  للخدمة يف  �إعييادة طائر�تهم  ت�ساعد على  �لتي  �لقطع  لنقل 
يوفرها  �لتي  �ل�سحن  طاقة  �جلوي”  لل�سحن  “�الإمار�ت  ت�ستخدم  �أن  يذكر 
�أ�سطول طري�ن �الإمار�ت �ملكون حالياً من 270 طائرة مبا يف ذلك 14 طائرة 
��أطلقت   .400ERF-747 طائرة بوينج�  777F سحن 13 طائرة بوينج�
�لعمالء كافة  تلبي متطلبات  �لتي  �ملتخ�س�سة  �ل�سحن  �لناقلة عدد�ً من حلول 
�ملن�ساأة �ملخ�س�سة ملنا�لة �الأد�ية �حل�سا�سة للحر�رة  “�الإمار�ت فارما”  �ت�سمل 
يف  �لطازجة  �ملنتجات  لنقل  فري�ض”  “�الإمار�ت  منتجات  �جمموعة  �ملن�ساأ  من 
جميع �أنحاء �لعامل مبا يف ذلك �لفاكهة ��خل�سار ��لزهور ��الأ�سماك ��للحوم 

�”�الإمار�ت �يلز” لنقل �ل�سيار�ت �لفارهة.

 389.4 مليار درهم قيمة كفاالت 
بنكية قدمها اجلهاز امل�شريف

•• اأبوظبي-وام:

�رتفع �جمايل ر�سيد �لكفاالت �لبنكية �لتي قدمها �جلهاز �مل�سريف يف د�لة 
389.4 مليار درهم تقريبا مع نهاية �سهر نوفمرب �ملا�سي  �المار�ت �ىل 
�لعام  دي�سمرب من  �سهر  مع  مقارنة  درهييم  مليار�ت   5 نحو  قدرها  بزيادة 
2017. ��سكلت قيمة �لكفاالت �لبنكية نحو %10.1 من �جمايل ر�سيد 
�حل�سابات �لنظامية للجهاز �مل�سريف يف �لد�لة ��لذي بلغت قيمته مع نهاية 
�سهر نوفمرب �ملا�سي 3.826 تريليون درهم. ��لكفاالت �لبنكية عبارة عن 
تعهد خّطي قطعي ي�سدر عن �لبنك بناء على طلب �لعميل ل�سالح جهة 
معينة يتعهد مبوجبها �لبنك دفع مبلغ بحد ال يتجا�ز قيمة �لكفالة �ذلك 
�أق�ساها تاريخ �نتهاء �لكفالة �عادة ما ت�سدر �لكفالة  خالل مدة حمددة 
�سائع �ال�ستخد�م نظر�ً  �أ�سلوب  �لعميل �هو  لتحقيق غر�ض معني ل�سالح 
�لثقة ��ل�سمان لكل  �لتمويل من عنا�سر  �د��ت  �الأد�ة من  ملا توفره هذه 
من �ملكفول ��مل�ستفيد من �لكفالة. �قال خرب�ء يف �لقطاع �مل�سريف �إن زيادة 
تو��سل  يعك�ض  �جليياري  �لعام  بد�ية  منذ  �ملقدمة  �لبنكية  �لكفاالت  قيمة 
�لن�ساط يف �لقطاعات �القت�سادية �يف مقدمتها �لقطاع �لتجاري �لذي يعد 
ر�فد� رئي�سا لدعم �القت�ساد �لوطني. ��فقا الإح�ساء�ت م�سرف �الإمار�ت 
�ملركزي فاإن نهاية �لعام 2017 �سهدت تر�جعا يف ر�سيد �لكفاالت �لبنكية 
�لثالث  �لربع  يف  �لر�سيد  �جمايل  بلغ  حيث  �مل�سريف  �جلهاز  قدمها  �لتي 
من �لعام 385.9 مليار درهم تقريبا �تو��سل �النخفا�ض �ىل 384.47 
مليار درهم يف �لربع �الأخري من �لعام ذ�ته . �مع بد�ية �لعام �جلاري عاد 
�جلهاز �مل�سريف �ىل تقدمي �لكفاالت �لبنكية �لتي �رتفع �جمايل ر�سيدها 
 389.4 �ىل  قفز  ثييم  يناير  �سهر  نهاية  مييع  درهييم  مليار   388.98 �ىل 
مليار درهم خالل �سهر فرب�ير، �من �ملتوقع ��ستمر�ر �الرتفاع يف �لر�سيد 
خمتلف  ت�سهده  �لييذي  �لن�ساط  يو�كب  نحو  �على  �لقادمة  �ل�سهور  خالل 

�لقطاعات �القت�سادية.

 اقت�شادية عجمان توقع اتفاقية 
لتي�شري معامالت رجال االأعمال 

•• عجمان-وام:

مركز  مييع  تفاهم  �تفاقية  عجمان  يف  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئيييرة  �قييعييت 
“تعجيل” الإ�سعاد �ملتعاملني، مبا ي�سمن ت�سريع �تي�سري معامالت رجال 

�الأعمال ��مل�ستثمرين يف �المارة.
تاأتي �التفاقية يف �إطار حتقيق �الأهد�ف �ال�سرت�تيجية القت�سادية عجمان 
�ملقدمة للم�ستثمرين  ��نطالقا من حر�سها على رفع م�ستوى �خلدمات 

عرب �لتعا�ن مع خمتلف �جلهات �حلكومية ��خلا�سة.
�قع �التفاقية كل من �سعادة �أحمد حممود �حلمادي م�ساعد �ملدير �لعام 
ل�سوؤ�ن �لدعم �ملوؤ�س�سي ممثاًل عن �لد�ئرة ��ل�سيدة �إلهام عبا�ض �لر�بحي 
ممثلة عن مركز تعجيل، �ذلك بح�سور عدد من �ملدر�ء �ر�ؤ�ساء �الق�سام 
ياأتي  �لتفاهم  �تفاقية  توقيع  �ن  ��ملوظفني من �جلهتني. �قال �حلمادي 
بناء على توجيهات �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم لل�سوؤ�ن 
�ملجل�ض  �تطلعات  �القييتيي�ييسييادييية،  �لتنمية  د�ئيييرة  رئي�ض  ��ملييالييييية  �الد�رييييية 
�لد��ئر  �لتنفيذي لالإمارة لتطوير �تي�سري �خلدمات �ملقدمة من جانب 
م�ستوى  رفييع  �إىل  تهدف  �لتي  �لييد�ئييرة  با�سرت�تيجية  �عماًل  �حلكومية، 
�خلدمات �ملقدمة للم�ستثمرين، بهدف تعزيز تدفق �ال�ستثمار�ت �إىل �إمارة 

عجمان �دفع عجلة �لنمو �القت�سادي.

خالل لقاءات ثنائية على هام�ص ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي

املن�شوري يبحث مع 10 د�ل عربية �اأجنبية جماالت التعا�ن 
امل�شرتك  ��شبل تطوير العالقات االقت�شادية �التجارية للمرحلة املقبلة

تناولت اللقاءات فر�ص التعاون يف قطاعات النقل والطريان واخلدمات 
اللوج�صتية وال�صياحة والزراعة والأمن الغذائي والقت�صاد الإ�صالمي

•• اأبوظبي – الفجر:

بييحييث مييعييايل �ملييهيينييد�ييض �ييسييلييطييان بيين �سعيد 
�مليينيي�ييسييوري �زييييير �القييتيي�ييسيياد �ييسييبييل تطوير 
��لتجارية  �القييتيي�ييسييادييية  �لييعييالقييات  �أفييييياق 
ر�ؤ�ساء  من  �ل�سخ�سيات  كبار  من  عييدد  مع 
��لتجارة  �القت�ساد  ��زر�ء  �حكومات  د�ل 
�أ�ييسيييييا ��أ�ر�بييييييا  ��ليي�ييسيينيياعيية مييين د�ل مييين 
�لد�رة  �أعييمييال  يف  �مل�ساركني  ميين  ��إفريقيا 
�ل�سنوي  �ال�ييسييتييثييمييار  ملتقى  ميين  �لييثيياميينيية 
�لذي تنظمه �لوز�رة يف مركز دبي �لتجاري 
�لعاملي خالل �لفرتة من 9 حتى 11 �إبريل 
�لتعا�ن  فر�ض  �لييلييقيياء�ت  تنا�لت  �جلييياري. 
��ال�ستثمار  �لييتييجييارة  جميياالت  يف  �مل�سرتك 
��لزر�عة  ��ليي�ييسييييياحيية  ��ليييطيييري�ن  ��ليينييقييل 
�لغذ�ئي  ��الأميييييين  �لييغييذ�ئييييية  ��ليي�ييسيينيياعييات 
��لبنية �لتحتية ��خلدمات �للوج�ستية �إىل 
�الإ�سالمي  �القت�ساد  مقومات  بحث  جانب 
��لفر�ض �لو�عدة �لتي يطرحها ��خلطو�ت 
لتطوير  �الإميييييييييار�ت  د�لييييية  حييقييقييتييهييا  �ليييتيييي 

قدر�تها ��إمكاناتها يف هذ� �ل�سدد.
�أكييييد مييعييايل �ملييهيينييد�ييض �ييسييلييطييان بييين �سعيد 
�مليينيي�ييسييوري �زيييير �القييتيي�ييسيياد، حيير�ييض د�لة 
عالقاتها  �ييسييبييكيية  تييعييزيييز  عييلييى  �الإميييييييييار�ت 
�سر�كاتها  قيييياعييييدة  �تييينيييوييييع  �خلييييارجييييييييية 
بييير�ميييج �خطط  �القييتيي�ييسييادييية �ميينيياقيي�ييسيية 
حمددة للتعا�ن يف �لقطاعات ذ�ت �الأ�لوية 
للد�لة  �لتنموية  �الأهيييييد�ف  تييخييدم  ��لييتييي 
��ييسييركييائييهييا. ��أ�يييسيييار مييعييايل �ليييوزيييير خالل 
�أن د�ليية �الإميييار�ت جنحت  �إىل  �الجتماعات 
�د�يل  �إقليمي  كمركز  مكانتها  تطوير  يف 
متميزة،  �سياحية  ��جهة  ��الأعييمييال  للمال 
�ذلييييك عييين طييريييق �مييتييالكييهييا بيينييييية حتتية 
جانب  �إىل  �ميييتيييطيييورة  ميييرنييية  �تيي�ييسييريييعييييية 
تناف�سيتها  �تعزيز  �لييد�ليية  قيييدر�ت  تطوير 
يف قطاعات �لنقل �جلوي ��لبحري، ف�سال 
عن موقعها �جلغر�يف �ملتميزة كبو�بة للنفاذ 
�إىل �لعديد من �الأ�سو�ق �لو�عدة يف �ملنطقة 
�أ�ييسيييييا ��إفييريييقيييييا �هيييو مييا عزز  عييلييى �سعيد 
�الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  �أمييام  جاذبيتها  من 
�ال�ستثمار�ت  �ييسييعيييييد  �عيييليييى  �مليييبيييا�يييسيييرة. 
�أنها  �ملن�سوري  �أ��سح  باخلارج،  �الإمار�تية 
�ييسييو�ء على  �لييتيينييوع  بييقييدر كييبييري ميين  تت�سم 
يتعلق  فيما  �أ�  �جلغر�يف  �النت�سار  �ل�سعيد 
بالقطاعات ��الأن�سطة �القت�سادية، م�سري� 
�أ�سو�ق  ال�ستك�ساف  �مل�ستمرة  �جلييهييود  �إىل 
�ال�ستثمار�ت  تييو�جييد  يف  ��لييتييو�ييسييع  جييديييدة 

�الإمار�تية يف �الأ�سو�ق �لو�عدة باخلارج.
�ليييليييقييياء�ت، �جييتييميياعييات مييع كييل من  �سملت 
جمهورية  رئي�ض  ميخانوف  ر�ستم  فخامة 
تتار�ستان، �معايل دمييرتي كوم�سي�سفيلي 
�لييييييوزر�ء  جمييليي�ييض  لييرئييييي�ييض  �الأ�ل  �لييينيييائيييب 
�مل�ستد�مة  ��لييتيينييمييييية  �القييتيي�ييسيياد  ليي�ييسييوؤ�ن 
بحكومة جورجيا، �معايل �لدكتور علي بن 
��ل�سناعة  �لتجارة  �زير  �ل�سنيدي  م�سعود 
يو�سفي  يييو�ييسييف  �مييعييايل  عييمييان،  ب�سلطنة 
�معايل  باجلز�ئر،  ��ملناجم  �ل�سناعة  �زير 
�القت�سادية  �لتنمية  �زييير  لوكا  فييالييدرييين 
بكو�سوفو، �معايل �إيغور مري�فيت�ض رئي�ض 
حكومة مقاطعة فويفودينا ب�سربيا، �معايل 
�خلارجية  �زييييير  �ييسيييييتييانييا  لييوتيي�ييسييمييييينيياريييد� 
يف  �لييد�لييييية  ��لييتييجييارة  �الإقليمي  ��لتكامل 
هيون  كيم  �معايل  موري�سيو�ض،  جمهورية 
بكوريا  ��لطاقة  ��ل�سناعة  �لتجارة  ت�سونغ 
�جلنوبية، �معايل كري�سنيك بكتا�سي �زير 
�ييكاترينا  �ميييعيييايل  مبييقييد�نيييييا،  �لييتييجييارة 
لالإ�سالح  �لييييوزر�ء  رئي�ض  نييائييب  ز�هيياريييف 
بجمهورية  �خليييارجييييييية  �زييييييرة  �لييقيي�ييسييائييي 

بلغاريا.
تتار�صتان.. تنا�ل �الجتماع بني �جلانبني 
بحث �أفاق �لعالقات �القت�سادية ��لتجارية 

تكنولوجيا  جميييال  يف  �حتيييدييييد�  �البييتييكييار 
�سناعة �ل�سيار�ت ��إمكانية تطوير �سر�كات 
يف هذ� �ل�سدد. ��أكد �جلانبان على �الهتمام 
بني  متكاملة  ��سرت�تيجية  �سر�كة  بتطوير 
�تخدم  �مل�سرتكة  �مل�سالح  حتقق  �لبلدين 

�الأهد�ف �لتنموية للطرفني.
م��ق��دون��ي��ا.. ركييييز �الجيييتيييمييياع عييلييى فر�ض 
�لزر�عي  �لييتييعييا�ن  جميييياالت  يف  �ليي�ييسييركييات 
�إحدى  ي�سكل  ��لذي  �لغذ�ئية،  ��ل�سناعات 
�الأ�لويات �لرئي�سية على خارطة �ال�ستثمار 
�خلارجي لد�لة �الإمار�ت. كما �أكد �جلانبان 
على �أهمية دفع �جلهود �مل�سرتك يف توقيع 
�تفاقيات ت�سجيع �حماية �ال�ستثمار ��لتي 
لها �أثر يف تعزيز جاذبية بيئة �العمال �أمام 
�مل�ستثمرين من �جلانبني. كما تنا�ل �للقاء 
�ل�سياحة  قطاع  يف  �سر�كات  تطوير  فر�ض 
بحث  مييع  �ل�سحية،  ��ل�سياحة  ��ل�سيافة 
�إمكانية توقيع �تفاقية تعا�ن يف هذ� �ملجال 
�لذي يطرح فر�ض منو ��عييدة، �مبا يدفع 
��لتجارية  �القت�سادية  �لعالقات  م�ستوى 
��ستعر�ض  �أييي�ييسييا  تييقييدمييا.  �أكييييرث  �أفيييياق  �إىل 
�جلانب �ملقد�ين �لفر�ض �ملتاحة يف جمال 
�ملياه �ملعدنية ��لتي متتع مقد�نيا مبخز�ن 
�فري منها �توفر فر�ض لال�ستثمار يف هذ� 
يف  �لفر�ض  �إىل  �لتطرق  مت  �أي�سا  �لقطاع. 
تطوير �سر�كات يف جماالت �سناعة �حلالل 

��القت�ساد �الإ�سالمي. 
�للقاء،  خيييالل  �جلييانييبييان  �أكييييد  بلغاريا.. 
��لييذي عقد بح�سور معايل مرمي �ملهريي 
�زيرة د�لة لالأمن �لغذ�ئي �مل�ستقبلي، على 
بني  �القت�سادية  �ليي�ييسيير�كييات  تنويع  �أهمية 
�لبلدين باال�ستفادة من �لفر�ض �ملطر�حة 
يف قطاعات مثل �ال�ستثمار �لزر�عي ��لرث�ة 
�حليو�نية ��ل�سناعات �لغذ�ئية �مبا يخدم 

�سيا�سات �الأمن �لغذ�ئي �ملتبعة يف �لد�لة.
خمرجات  �إىل  �الجيييتيييمييياع  تيييطيييرق  ��أيييي�يييسيييا 
ملتقى �الأعمال �الأ�ل �لذي عقده �جلانبان 
يف مدينة �سوفيا �لعام �ملا�سي، �ما نتج عنه 
من ت�سليط �ل�سوء على عدد من �لقطاعات 
�القت�سادية �لتي حتظى باهتمام �جلانبان.

�للجنة  تيييفيييعيييييييل  �أهييييمييييييييية  عيييليييى  ��أكييييييييييييد�� 
لها  ملا  �لبلدين  بني  �مل�سرتكة  �القت�سادية 
�أثيير يف ��سع خطة عمل حمييددة لدفع  من 
�الهتمام  ذ�ت  �لقطاعات  يف  �لتعا�ن  جهود 
�حتييقيييييق تييقييدم مييلييمييو�ييض بييهييا، فيي�ييسييال عن 
�تنويع  للتعا�ن  جديدة  فر�ض  ��ستك�ساف 
�أي�سا  ��لييتييجييارييية.  �القت�سادية  �ل�سر�كات 
�لتعا�ن  �لبلغاري فر�ض  ��ستعر�ض �جلانب 
�لزر�عية  �ملحا�سيل  ميين  عييدد  يف  �لييتييجيياري 
��لنباتية �من �أبرزها �لزهور ��لتي تتميز 
للزهور  �م�سدر  منتج  �أكرب  بكونها  بلغاريا 
�جلانبان،  بييحييث  ذلييييك  ��إىل  �أ�ر�بيييييييييا.  يف 
فر�ض �لتعا�ن يف جماالت تكنولوجيا �إد�رة 
�مييعيياجليية �ملييييياه، ��أييي�ييسييا �لييطيياقيية �ملتجددة 

�حتديد� �لطاقة �ل�سم�سية �طاقة �لرياح.
��أكيييد �جلييانييبييان على �جيييود فيير�ييض جتارية 
خا�سة  �لطرفني،  بييني  ��عيييدة  ���ستثمارية 
�الإمييييار�ت كمحور جتاري  يف ظييل مييا متثله 
لالأ�سو�ق  بو�بة  بلغاريا  تعد  فيما  �إقليمي، 

�الأ�ر�بية.

�ل�سر�كات  فيير�ييض  على  بالرتكيز  �لقائمة 
�الإ�سالمي  �القييتيي�ييسيياد  جميييال  يف  �ملحتملة 
�خدمات  �ييسيينيياعيية  ميين  حمييييا�ره  مبختلف 
�حليييالل ��ليي�ييسييريفيية �الإ�ييسييالمييييية. ��أعيييرب 
�جليييانيييبيييان عييين �هييتييمييامييهييم بييتييعييزيييز تبادل 
��إمكانية  �لقطاع �حليوي  �خلرب�ت يف هذ� 
تييوقيييييع �تييفيياقيييييات تيييعيييا�ن لييال�ييسييتييفييادة من 
�لتجربة �الإمار�تية �لغنية يف تطوير قدر�ت 
�لد�لة يف جمال �القت�ساد �الإ�سالمي.  كما 
لتنظيم  �لتح�سري�ت  �إىل  �الجتماع  تطرق 
�فد �لد�لة للم�ساركة يف �أعمال قمة كاز�ن 
�جلاري  �لييعييام  �ستعقد  ��لييتييي  �القت�سادية، 
حتت عنو�ن �سناعة �حلالل، �هو ما ي�سكل 
�ل�سر�كات  فيير�ييض  لييطييرح  مييثييالييييية  فيير�ييسيية 
�لقطاع  هييييذ�  يف  �لييبييلييدييين  بيييني  �ملييحييتييمييليية 

�لو�عد.
�صلطنة عمان.. ركز �للقاء بني �جلانبني 
��لتجاري  �القت�سادي  �لتعا�ن  �أفييياق  على 
عييلييى �مليي�ييسييتييويييني �لييثيينييائييي ��خلييليييييجييي، �مت 
�لتنموية  �مل�سر�عات  ميين  عييدد  ��ستعر��ض 
�ستخدم  ��لتي  ��لطرق  �لتحتية  �لبنية  يف 
�تطرح  �لبينية  �لتجارية  �مل�سار�ت  بد�رها 
فر�ض �أ��سع ل�سر�كات يف جماالت �خلدمات 
�لييلييوجيي�ييسييتييييية ��لييينيييقيييل �لييييييربي ��جلييييييوي. 
�لفر�ض  �ليييعيييمييياين  �جليييانيييب  ���ييسييتييعيير�ييض 
�ال�ييسييتييثييمييارييية �ملييطيير�حيية يف جميييال �مليييز�رع 
�إمكانات  �ل�سمكية ��لتي متتلك فيها عمان 
��عدة، مع �إبد�ء �الهتمام بتطوير �سر�كات 
�إمار�تية عمانية قائمة على �ملز�رع �ل�سمكية 
��لييي�يييسييينييياعيييات �ليييغيييذ�ئييييييية �مليي�ييسيياحييبيية �مبا 
�ملنطقة.  �لغذ�ئي يف  �الأميين  �سيا�سات  يخدم 
�لييتييطييور يف حجم  ���ييسييتييعيير�ييض �جليييانيييبيييان 
7.8 مليار  بلغ  ��ليييذي  �لييتييجيياري  �لييتييبييادل 
�جود  على  �لتاأكيد  مييع   ،6102 يف  د�الر 
�لييتييجييارة �خلييارجييييية يف ظل  فيير�ييض لتنمية 
�الإمكانات ��لقدر�ت �لتي يتمتع بها �قت�ساد 

�لبلدين.
تطور  �الجييييتييييميييياع  تييييينيييييا�ل  ج���ورج���ي���ا.. 
�لقائمة،  ��لتجارية  �القت�سادية  �لعالقات 
مع �لتاأكيد على �أهمية تعزيز �لر��بط بني 
�جلييانييبييني لالطالع  ميين  �الأعييمييال  جمتمع 

�ملطر�حة  �ال�ييسييتييثييمييارييية  �ليييفييير�يييض  عييلييى 
�مل�ستثمرين  �أميييام  ��حلييو�فييز  ��لت�سهيالت 
فر�ض  على  �الجتماع  �ركييز  �جلانبني.  من 
��لطاقة  �ليي�ييسييييياحيية  جميييياالت  يف  �لييتييعييا�ن 
مو��سلة  جييانييب  �إىل  ��لييتييعييدييين،  �ملييتييجييددة 
�لييقييائييم يف جميييال �لنقل  تييطييوييير �لييتييعييا�ن 
�أبييييرز جماالت  �أحيييد  ��لييييذي ي�سكل  �جليييوي 
�تفق  كما  �جلانبني.  بييني  �ملتميزة  �لتعا�ن 
تاأ�سي�ض  على  �لعمل  �أهمية  على  �جلانبان 
جلنة �قت�سادية م�سرتكة ملا �سيكون لها من 
�لقائمة  �لتعا�ن  دفييع جهود  مبا�سر يف  �أثيير 
���سع خطة عمل ���سحة لتطوير �سر�كات 
�الهتمام  ذ�ت  �لييقييطيياعييات  يف  �قييتيي�ييسييادييية 
�مليي�ييسييرتك، �هيييو ميييا �ييسيييييكييون ليييه �أثيييييره على 
�لييتييجييارة �خلييارجييييية بييني �لبلدين  تييطييوييير 
تييقييدمييا، حيييييث بلغت  �أكييييرث  �إىل ميي�ييسييتييويييات 
حجم �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي حو�يل 
231 مليون د�الر خالل عام 6102. �من 
�لرغبة يف  �أبدى �جلانب �جلورجي  جانبه، 
�لر�هنة للبدء يف مفا��سات  تعزيز �جلهود 
تييوقيييييع �تييفيياقييييية جتييييارة حييييرة ميييع جمل�ض 
�لتعا�ن �خلليجي، ��لتي من �ساأنها تطوير 
�أفييياق �لييتييعييا�ن �القييتيي�ييسييادي ��لييتييجيياري بني 
�ل�سعيد  على  ��أي�سا  �ملنطقة  د�ل  جورجيا 
تنا�ل  اجلزائر..  �الإميييييار�ت.  مييع  �لثنائي 
�الجييتييميياع فيير�ييض �ال�ييسييتييثييمييار �مليي�ييسييرتك يف 
��ل�سناعات  �لتعدينية  �ل�سناعات  جماالت 
�لغذ�ئية ��ال�ستثمار�ت �لزر�عية، كما تطرق 
�جلانبان �إىل �لتن�سيقات �خلا�سة باالجتماع 
�ملقبل الأعمال �للجنة �القت�سادية �مل�سرتكة 

بني �جلانبني.
ك��و���ص��وف��و.. �أكيييييد �جليييانيييبيييان عييلييى �جيييود 
�لطاقة  جميياالت  يف  للتعا�ن  ���سعة  فر�ض 
�لقطاع  يف  ��أيييي�يييسيييا  ��لييتييعييدييين  �مليييتيييجيييددة 
كو�سوفو  بييه  تتمتع  مييا  ظييل  يف  �ليي�ييسييييياحييي، 
��أي�سا  �ملجاالت،  ��عييدة يف هذه  من فر�ض 
�للقاء�ت  تييبييادل  تعزيز  على  �لعمل  �أهمية 
�حلكومي  �ملييي�يييسيييتيييوييييني  عيييليييى  ��لييييييزيييييييار�ت 
��لقطاع �خلييا�ييض لييالطييالع عيين قييرب على 
�زير  ��أكييد  �ملتاحة.  �ل�سر�كات  فر�ض  �أبييرز 
��ستقطاب  بتعزيز  بييالده  �هتمام  كو�سوفو 

�ال�ييسييتييثييمييار�ت �الإميييار�تييييييية يف �لييعييديييد من 
م�سري�  �مل�سرتك،  �الهتمام  ذ�ت  �لقطاعات 
جماالت  يف  ��عيييييدة  �إمييكييانيييييات  �جييييود  �إىل 
�الأخ�ساب،  ��سناعة  �لييغييذ�ئييييية  �ل�سناعات 
كو�سوفو  لييييدى  ر�ؤييييييية  �جيييييود  عييين  فيي�ييسييال 
من  تييبييد�أ  متكاملة  �إنييتيياج  �سال�سل  لتطوير 
قطاع  يف  �لنهائي  �ملنتج  �إىل  ��سوال  �ملييز�رع 
فر�ض  ي�سكل  ما  �هو  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات 
ل�سر�كات ��عدة مع �جلانب �الإمار�تي. كما 
�لتعا�ن ��ل�سد�قة  �أعييرب عن قوة عالقات 

�لتي جتمع �لبلدين.
�صربيا.. تنا�ل �جلانبان جماالت �لتعا�ن 
�لقائمة يف عدد من �لقطاعات �حليوية من 
�لييزر�عيية ��إد�رة �ملو�نئ،  �أبييرزهييا يف جميياالت 
خارطة  ��سع  �أهمية  عن  �جلانبان  ��أعييرب 
للقطاعات �لتي تطرح فر�ض ��عدة لتعزيز 
�القت�سادية بني �جلانبني، �من  �ل�سر�كات 
�تطوير  ��ل�سيافة  �ل�سياحة  قطاع  بينها 
�مليينييتييجييعييات �ليي�ييسييييياحييييية بييياال�يييسيييتيييفيييادة من 
تتمتع  �لتي  �لييو�عييدة  �ل�سياحية  �الإمييكييانييات 

بها �سربيا �مبا يحقق م�سلحة �لطرفان.
�أهييمييييية تنظيم �فد  نيياقيي�ييض �جلييانييبييان  كييمييا 
�سربيا  �إىل  �لد�لة  من  ��قت�سادي  جتيياري 
لالطالع على �أبرز فر�ض �ال�ستثمار �ملتاحة 
�ت�سليط �ل�سوء على �حلو�فز ��لت�سهيالت 
مثمرة  �سر�كات  تاأ�سي�ض  ��إمكانية  �ملتاحة 

للجانني.
بحث  على  �الجييتييميياع  ركييز  موري�صيو�ص.. 
يف  �ملطر�حة  �لفر�ض  من  �ال�ستفادة  �سبل 
�ليي�ييسييييياحيية مبييورييي�ييسيييييو�ييض �حتويلها  قييطيياع 
�لو�قع،  �أر�يييض  على  ��ستثمارية  فر�ض  �إىل 
�لتجاري  �لتبادل  تعزيز  فر�ض  عن  ف�سال 
بيياال�ييسييتييفييادة مميييا تطرحه  �لييبييلييدييين  بيييني 
�لعديد  �إىل  للنفاذ  بو�بة  من  موري�سيو�ض 
من �الأ�سو�ق �الإفريقية �لو�عدة �يف �ملقابل 
فيييياإن �الإميييييييار�ت تييعييد نيييافيييذة لييلييو�ييسييول �إىل 
ما  �هييو  ���سيا  �ملنطقة  �أ�ييسييو�ق  من  �لعديد 
يطرح فر�ض جتارية ���سعة �أمام �جلانبني. 
��أكد �زير موري�سيو�ض على حر�سهم على 
خا�ض  ب�سكل  لدبي  �لتنموية  �لتجربة  نقل 
��لتي حققت منوذج  عييام  ب�سكل  ��الإميييار�ت 
يحتذى به يف �ال�ستفادة مبختلف مقومات 
��عدة  �قت�سادية  تنمية  تاأ�سي�ض  يف  �لد�لة 
موري�سيو�ض  �زيييييير  �قيييييدم  �مييي�يييسيييتيييد�مييية. 
مييوؤمتيير حول  �أعييمييال  �لييدعييوة للم�ساركة يف 
موري�سيو�ض  ت�ست�سيفه  �لييغييذ�ئييي  �الأميييين 
�لييعييام �جلاري،  ميين  �لييثيياين  �لن�سف  خييالل 
��لذي �سي�سكل من�سة لتعزيز �حلو�ر حول 
�إمكانية تطوير �أطر �لتعا�ن يف هذ� �ملجال 

�حليوي.
�جلانبان  ��ستعر�ض  اجلنوبية..  كوريا 
��لتي  �مل�سرتكة  للعالقات  �لر�هن  �لتطور 
ت�سهد ن�ساطا ملمو�سا خا�سة يف ظل �لزيار�ت 
رفيعة �مل�ستوي بني �جلانبني، ��خرها زيارة 
للد�لة  �جلنوبية  كييوريييا  جمهورية  رئي�ض 
��لييتييي �أ�ييسييفييرت عيين تييوقيييييع عيييدد مييهييم من 
�لتي  �لتفاهم  �مذكر�ت  �لتعا�ن  �تفاقيات 
�مل�سرتكة.  لييلييعييالقييات  �أ��يييسيييع  �أفييييياق  تييفييتييح 
يف  �لتعا�ن  �إمكانيات  �جلانبان  ���ستعر�ض 
على  �لقائمة  �ل�سناعية  �ملجاالت  من  عييدد 



27

املال والأعمال
اخلميس  -  12  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10968
Thursday   12   December   2013  -  Issue No   10968

»اإمبا�ر« تعلن بدء االأعمال التو�شعية يف 
حمطة تربيد مركز دبي املايل العاملي 

•• دبي-وام:

�أعلنت موؤ�س�سة �الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمبا�ر” �لبدء باأعمال 
تو�سعية لزيادة �لقدرة �الإنتاجية يف حمطة تربيد مركز دبي �ملايل �لعاملي 
60 مليون درهم. �قال �أحمد بن �سعفار �لرئي�ض �لتنفيذي  �ذلك بقيمة 
الإمبا�ر �إن هذ� �لتو�سع هو نتيجة �لطلب �ملتز�يد على تربيد �ملناطق �هو 
�إمييارة دبي. �تعمل حمطة  �أنحاء  جزء من منو م�ساريع �ل�سركة يف جميع 
�إمبا�ر يف مركز دبي �ملايل �لعاملي ب�سعة تربيد تبلغ 43،000 طن تربيد 
��ستعمل �إمبا�ر على �إ�سافة 6 �أجهزة تربيد بقدرة تبلغ كل منها 3150 
�إىل  تر�ين  �سركة  من   EcoWise ��يييز«  “�إيكو  طيير�ز  من  تربيد  طن 
جانب �ملعد�ت �الأخرى ل�سمان حتقيق �أف�سل كفاءة عامة قادرة على تلبية 
�لطلب �مل�ستمر. ��ستبلغ �لقدرة �الإنتاجية للمحطة بعد �لتطوير ��لتو�سعة 
�إىل 62،000 طن تربيد �بهذ� �ستكون ��حدة من �أكرب حمطات تربيد 

�ملناطق يف �ل�سرق �الأ��سط.

 الرثيا لالت�شاالت تك�شف النقاب
 عن اأذكى هاتف »�شاتلي« يف العامل

•• دبي-وام:

ك�سفت �سركة �لرثيا لالت�ساالت خالل موؤمترها �ل�سنوي ل�سركائها يف دبي عن 
 X5- أ�ل هاتف ذكي يعمل باالأقمار �ل�سناعية يف �لعامل. يعتمد هاتف �لرثيا�
على نظام �لت�سغيل Android �هو مز�د ب�سا�سة تعمل باللم�ض   Touch
يبلغ حجمها 5.2 بو�سة. �ي�ستهدف �مل�ستخدمني �لذين يتنقلون ب�سكل متكرر 
هاتف  �يحقق  �الأر�ييسييييية.  �ل�سبكات  لتغطية  �خلا�سعة  �ملناطق  �خيييارج  د�خييل 
ليمنح  ��لف�سائية  �الأر�سية  �الت�ساالت  بني  �لتقارب   X5-Touch �لرثيا 
�مل�ستخدمني حرية �حلركة ��لقدرة على �لتنقل ب�سهولة ��سال�سة د�خل �خارج 
�أي  �نقطاع من  �ت�ساالت د�ن  �الأر�سية �ي�سمن لهم  �ل�سبكات  مناطق تغطية 
مكان. �كونه ثنائي �ل�سريحة فهو ي�سمح للم�ستخدمني �ختيار �أي تركيبة من 
�ل�سر�ئح �سو�ًء لالت�ساالت �لف�سائية �أ� لالت�ساالت �الأر�سية جي �أ�ض �أم بتقنية 
��حتياجاتهم.  ينا�سب  ما  �نتقاء  �حرية  �إ�سافية  ملر�نة   ،2G، 3G، 4G
“ قطعت  �لرثيا،  ل�سركة  بالوكالة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�سام�سي،  �أحمد  �قال 
�لعاملية �خلا�سة  �آخر لالأ�سو�ق  �بتكار  �لرثيا �سوطاً جديد�ً من خالل تقدمي 

باالت�ساالت �لف�سائية �ملتنقلة متا�سياً مع �رثها يف �البتكار.

قطاع العقار يرفع موؤ�شر �شوق 
دبي املايل اإىل 3133 نقطة  

•• اأبوظبي-وام:

غالبية  �لييذي حققت  �لعقار  قطاع  بقيادة  قويا  ن�ساطا  �ملييايل  دبي  �سوق  �سهد 
م�ستوى  �ىل  لل�سعود  لل�سوق  �لييعييام  باملوؤ�سر  دفييع  مييا  جيدة  مكا�سب  �أ�سهمه 
ال�بات  �ل�سابق.  �ليييييوم  مييع  مييقييارنيية   1.4% ن�سبتها  بييزيييادة  نقطة   3133
�سهم �عمار على م�سارف ك�سر حاجز 6 در�هم بعدما �غلق عند 5.93 درهم 
�لهد�ء  كان  �ملالية  لييالأ�ر�ق  �بوظبي  �سوق  �يف  تقريبا.   4.8% ن�سبته  بنمو 
�ملائل لالنخفا�ض �لطفيف م�سيطر� بعد �الرتفاعات �لكبرية �لتي �سهدها يف 
�ليومني �ل�سابقني، ��غلق �ملوؤ�سر �لعام لل�سوق عند 4689 نقطة ما يعني �أنه 
ال يز�ل ميتلك �لقوة �لتي متكنه من ��ستئناف ن�ساطه ب�سهولة. �قال ��سطاء 
يف �ل�سوق �إن قطاع �لعقار ���سل تقدمي �لدعم لالأ�سو�ق خا�سة يف �سوق دبي 
�ملايل رغم �أن �ل�سيولة ماز�لت بحاجة �ىل مزيد من �لتح�سن �ذلك من �أجل 
�سعود �ال�سعار ��ملوؤ�سر�ت �ىل م�ستويات جديدة. ��نعك�ض �الد�ء �اليجابي ل�سهم 
�عمار على بقية ��سهم �لقطاع �لعقاري فقد �سعد �سهم �عمار مولز �ىل 2.18 
درهم �كذلك �سهم �عمار للتطوير �لعقاري �ىل 5.40 درهم ��ر�بتك �ملغلق 
2.23 درهييم. �يف قطاع �لبنوك �سهد �سهم بنك �المييار�ت دبي �لوطني  عند 
�لذي  �الإ�سالمي  دبييي  بنك  �سهم  �ىل  باالإ�سافة  درهييم   10.35 بالغا  حت�سنا 
���سل �سعوده �ىل 5.50 درهم. � يف �سوق �لعا�سمة قفز �سهم بنك �أبوظبي 
7.18 درهم �ىل جانب �سهم بنك  �لتجاري �ىل م�ستوى �سعري جديد بالغا 
�الحتاد �لوطني 3.81 درهم ��رتفع �سهم �لد�ر �لعقارية �ىل 2.10 درهم، 
 1.05 بالغا  �بوظبي للطاقة قيمته �ال�سمية  ��ستعاد �سهم  �كما كان متوقعا 
درهم. � بلغت قيمة �ل�سفقات �ملربمة يف �ل�سوقني 350 مليون درهم تقريبا 
 3851 نفذت من خالل  �سهم  203 ماليني  �ملتد��لة  �الأ�سهم  ���سل عدد 
�ليوم  �سهما خالل جل�سة   69 �ملتد��لة  �ل�سركات  �أ�سهم  عدد  ���سل  �سفقة. 
،��أغلقت �أ�سهم 35 �سركة منها على ربحية يف حني �نخف�ست �أ�سعار �أ�سهم 27 

�سركة �حافظت �أ�سعار ��سهم 7 �سركات على م�ستوياتها �ل�سابقة.

 »دناتا« ت�شرتي عمليات »كوانتا�ض« 
لتموين الطائرات يف اأ�شرتاليا 

•• دبي-وام:

�سر�ء  �ل�سفر  تقدمي خدمات  �لعاملة يف جمال  �لعاملية  �ل�سركة  دناتا  �أعلنت 
عمليات متوين �لطائر�ت �لتابعة لكو�نتا�ض. �ت�سمل �أعمال �لتموين �لتابعة 
 »Q Catering Limited ليمتد  كيرتينج  “كيو  �سركتي  لكو�نتا�ض 
�”�سناب فري�ض ليمتد Snap Fresh Pty Limited« �ململوكتني لها 
�بري�سن  �سيدين �ملبورن  �أربعة مر�كز يف  �الأ�ىل  �ل�سركة  بالكامل �متلك 
فتملك  “�سناب فري�ض”  �سركة  �أمييا  لها.  زبييون  �أكييرب  �بييريث �تعد كو�نتا�ض 
�أحدث من�ساأة الإنتاج �لوجبات يف �الية كوينزالند �هي متخ�س�سة يف �لوجبات 
�آخرين  �عمالء  �لطري�ن  ل�سركات  �إعييد�دهييا  يتم  �لتي  �ملجمدة  �الأ�سرت�لية 
مثل �مل�ست�سفيات ��سركات �لبيع بالتجزئة. �حتتاج هذه �التفاقية لت�سديق 
ر�بن  ��أعيييرب   .ACCC �الأ�سرت�لية  ��مل�ستهلك  �ملناف�سة  جلنة  �مو�فقة 
بادجيت نائب رئي�ض �أ�ل دناتا لتموين �لطائر�ت عن ثقته بال�سوق �الأ�سرت�لية 
��آفاق منوها يف �مل�ستقبل “�ذ� �سيتيح �جلمع بني �سبكة دناتا �لقوية �مهار�ت 
من  ملزيد  خدماتنا  �توفري  عملياتنا  تنمية  �الأ�سرت�لية  �لتموين  �خييرب�ت 
�أي�سا �ال�ستثمار يف مر�فق بنية  .�تت�سمن �التفاقية  �أ�سرت�ليا”  �لعمالء يف 

�أ�سا�سية �أ�لها من�ساأة متوينية جديدة يف �سيدين .

بنك دبي التجاري يعني رئي�شًا جديدًا ملجل�ض االإدارة �نائبُا للرئي�ض 

منو  ت�سهد  عجمان  �إميييارة  �أن  �خا�سة 
مييتييز�يييد خيييالل �ليي�ييسيينييو�ت �ليي�ييسييابييقيية يف 
�لقطاع �ل�سياحي �تز�يد �عد�د �ملن�ساآت 
بالقطاع  �ملرتبطة  �ل�سياحية ��مل�ساريع 
��أماكن  �لييتييجييارييية  ��مليير�كييز  كاملطاعم 

�لرتفيه.
�إمييارة عجمان متتلك �لعديد  �أن  ��أكييد 
من �ملقومات �القت�سادية �لتي جتعلها 
م�سري�  للم�ستثمرين،  �ملثالية  �لبيئة 
�إىل توجيهات �لقيادة �لر�سيدة باأهمية 
تعزيز �لتعا�ن �خلارجي مع كافة �لد�ل 
�ل�سقيقة من د�ل  ر�أ�سهم �لد�ل  �على 
جمل�ض �لتعا�ن �خلليجي مبا ي�سب يف 
تنمية �لقطاع �القت�سادي، �فتح ��سو�ق 
��لرت�يج  �المييييييارة  مليينييتييجييات  جيييدييييدة 
بني  �سر�كات  �إيييجيياد  على  ��لعمل  لها، 
رجيييال �عييمييال عجمان �نييظيير�ئييهييم من 
�ليييد�ل �الخيييرى �فييتييح قيينييو�ت تو��سل 
�للقاء  ��ستعر�ض  كما  معهم،  مبا�سرة 
�أهم �ملعار�ض ��لفعاليات �لتي تنظمها 
�إمييييارة عييجييمييان عيياميية ��لييغييرفيية ب�سكل 
خا�ض �بحث �مكانية م�ساركة جمتمع 

�العمال �ل�سعودي فيها.

�لفر�ض  تيييينييييوع  عيييليييى  �لييييلييييقيييياء  ��كيييييييد 
�لتعليمي  �لييقييطيياع  يف  �ال�ييسييتييثييمييارييية 
ظل  يف  ال�سيما  عجميييييييييان  �إمييييييارة  يف 
لالإمارة  �لر�سييييييييدة  �لقيادة  توجيهات 
�لتعليم  يف  �ال�سييييييتثمار  باأهمييييييييية 
لتكون مركييييييز� حمليا  �حتول عجمان 

��ستقطاب  يف  �د�ليييييييييييييييييييييييييييييا  ��قليمييييييييا 
�لطلبة..

�لفر�ض  �أهييم  �للقاء  ��ستعر�ض  كذلك   
باإمارة  �ليي�ييسييحييي  �لييقييطيياع  يف  �ليييو�عيييدة 

عجمان �تطوره ب�سكل الفت.
�يف خييتييام �لييلييقيياء قيييدم �ييسييعييادة عبد�هلل 

�لتذكاري للوفد  �لغرفة  �ملويجعي درع 
�أهمية  على  �لطرفان  ��أكيييد  �ل�سعودي 
على  ت�ساعد  م�ستقبلية  �سر�كات  �يجاد 
زيادة �لنمو �القت�سادي �حجم �لتجارة 
مبييا ي�سب يف منييو ���ييسييتييد�ميية ر�ؤ��يييض 

�الأمو�ل.

غرفة عجمان تبحث التعا�ن االقت�شادي مع �فد من رجال االأعمال ال�شعوديني

»بور�شة �شيكاغو التجارية« �«بور�شة دبي للذهب �ال�شلع« �«بور�شة لندن 
للمعادن« �«بور�شة اإ�شطنبول« يناق�شون د�ر �م�شتقبل البور�شات العاملية 

•• دبي-الفجر:

 ي�ست�سيف موؤمتر دبي للمعادن �لثمينة 
من  �أربعاً  �ملتعددة،  لل�سلع  دبي  يف مركز 
مييرة يف  الأ�ل  �لعامل  �لبور�سات يف  �أهييم 
�م�ستقبل  “د�ر  مليينيياقيي�ييسيية  �ذلييييك  دبييييي، 

�لبور�سات �لعاملية”.
�تبادل ممثلو بور�سة دبي للذهب ��ل�سلع 
�ملتعددة، مع  لل�سلع  دبي  ل�سركة  �لتابعة 
ممثلي �لبور�سات �ملدعّوة �الأخرى، �هي 
�بور�سة  �لييتييجييارييية،  �سيكاغو  بييور�ييسيية 
��سطنبول،  �بييور�ييسيية  لييلييمييعييادن،  ليينييدن 
بور�ساتهم  د�ر  حييول  نظرهم  �جييهييات 
خالل  �ذليييك  �مل�ستقبل،  يف  �الأ�يييسيييو�ق  يف 
 INTL �سركة  برعاية  �أقيمت  جل�سة 
يف جمال  عاملياً  �لر�ئدة   ،FCStone
خييدمييات تيييد��ل �لييذهييب، �بيييياإد�رة �كالة 
�ييسييومييا�ييسييانييدر�م لييلييعييالقييات �لييعيياميية من 

جمل�ض �لذهب �لعاملي.
من  �لعديد  مناق�سة  �جلل�سة  ��سهدت 
�مل�ساركني  كييافيية  �أجييمييع  �إذ  �ملييو�ييسييوعييات، 
عييلييى �أهييمييييية �لييتييعييا�ن �مليي�ييسييرتك يف هذ� 
�لرئي�ض  ميييييييييل،  يل  �قيييييييال  �لييييقييييطيييياع. 
�لتنفيذي لبور�سة دبي للذهب ��ل�سلع: 
ن�ساط  تو�سيع  هو  �لرئي�سي  هدفنا  “�إن 
يف  معاً  �لعمل  لها  يتيح  مبا  �لبور�سات 

�ملتد��لون  �ي�سعى  �آ�سيا.  �أنييحيياء  جميع 
عرب  �لعمل  من  ليتمكنو�  �لكفاءة  نحو 
�ليييعيييدييييد مييين �ليييبيييور�يييسيييات �ميييين خالل 
مييركييز مييقييا�ييسيية ميييوحيييد. �نييحيين نرغب 
��لتحالفات  �لتعا�ن  ميين  مزيد  بيير�ؤييية 
��أنا  للمتد��لني،  قيمة م�سافة  لتوفري 
لتحقيق  �ملزيد  على عمل  بقدرتنا  ��ثق 
ذلك، �نحن م�ستعد�ن لنكون يف طليعة 

تلك �جلهود”.
�أليك�ض  �جلل�سة،  �أع�ساء  �ليير�أي  ��ساركه 
�سو، �يييانييغ لييو، �هيياكييان �أتيييييكييني، �جيا� 
جني بو. كما تطرقت �ملناق�سات �الأخرى 
�ما  �أحدثته  �لييذي  �لتغيري  طبيعة  �إىل 
ز�لت �أ�سو�ق �لعقود �الآجلة �لعاملية، مثل 
�لتد��ل �الإلكرت�ين، ���ستك�ساف �ل�سعر، 
��لو�سوح، ��لنمو، �تطور �أ�سو�ق حتويل 

�لعقود �لفورية �إىل �آجلة.
ا باإقر�ر من جميع  �متيزت �جلل�سة �أي�سً
قد  �لتنظيمية  �لييلييو�ئييح  بييياأن  �مل�ساركني 
لعبت، ��سوف ت�ستمر يف لعب د�ر كبري 
�يف  �مل�ستقبل.  يف  �لييبييور�ييسييات  تييطييور  يف 
هذ� �ل�سياق، قال �أليك�ض �سو، رئي�ض ق�سم 
�لثمينة يف  لييلييمييعييادن  �الأ�يييسيييو�ق  تييطييوييير 
تعر�ست  “لقد  للمعادن:  لندن  بور�سة 
بور�سة لندن للمعادن ل�سغوط �سديدة 
�الأمييير  �لتنظيمية،  �لييتييغيييييري�ت  ب�سبب 

�أدى �إىل تغيري طريقة ممار�ستها  �لذي 
�حلييقييبيية �جلديدة  هيييذه  لييالأعييمييال. �يف 
�لييتييي تييتييميييييز بيييوجيييود �ييسييوق ذهيييب عايل 
�لتنظيم، مع تد�خل قوي بني �الأ�سو�ق، 
هناك بنوك بد�أت بدخول �حللبة لتز�يد 
خدمات �لتد��ل للعقود �لفورية ��الآجلة 

�سمن �لبنية �لتحتية �حلالية”.
�كت�ساف  �أ�ييسييبييح  “لقد  �ييسييو:  ��أ�ييييسيييياف 
�الأ�يييسيييعيييار مييو�ييسييوًعييا مييلييًحييا، �لييكيين هل 
�تقوم  �ل�ساأن،  �لبنوك متحفظة يف هذ� 
�الأ�سو�ق  تقدمها  �لتي  �الأ�سعار  بتربير 
مت�سابكون  �أننا  �أم  �ملختلفة،  �الإقليمية 
تكون  �الأ�يييسيييعيييار  بييحيييييث  كييبييري  حيييد  �إىل 
�أعتقد  �لبور�سات؟  جميع  يف  متطابقة 
�الأ�سو�ق  �أن حتظى جميع  باالإمكان  �أنييه 
�الإقليمية باأ�سعارها �خلا�سة، �ت�ستطيع 
ييا تييربييير تييلييك �الأ�يييسيييعيييار. هيينيياك يف  �أييي�ييسً
�حلييقيييييقيية تييغيييييري جيييييذري يف �ليييتيييد��ل، 
�جود  �ر�ء  تيياريييخييييية  �أ�يييسيييبييياب  فييهيينيياك 
�كت�ساف �الأ�سعار �مر�كز �لتد��ل، �لكن 
هل �ستبقى ذ�ت �أهمية؟ على �لرغم من 
�أننا نرى زيادة كبرية يف �أحجام �لتد��ل 
�أن  �أرى  �أنني  �إال  �الآ�سيوية،  �الأ�ييسييو�ق  يف 
ز�لييت حتافظ  للمعادن ال  لندن  بور�سة 
��كت�ساف  �لييتييد��ل  يف  رئي�سي  د�ر  على 
�لفر�ض  مييين  �مليييزييييد  �هييينييياك  �ليي�ييسييعيير. 

لتعزيز بور�سة لندن للمعادن.”
جدير بالذكر، �أنه �على مدى �ل�سنو�ت 
�لبور�سات  �أ�سبحت  �ملا�سية،  �لع�سرين 
على  مييتييز�يييد  ب�سكل  تعتمد  �لييتييجييارييية 
�إغالق  �الإليييكيييرت�ين، حيث مت  �لييتييد��ل 
طييو�بييق �ليييتيييد��ل ممييا �أتيييياح ميييزييييًد� من 
�سرية �لهوية عند �لتد��ل، يف حني �ساهم 
�تقدمي  �لتنظيمية  �لييرقييابيية  تيي�ييسييديييد 
حلول منخف�سة �لكمون يف زيادة �أحجام 
�لييتييد��ل �فيير�ييض �كت�ساف �الأ�ييسييعييار بني 

�لبور�سات �لد�لية ��الإقليمية.
من جهته، قال يانغ لو، مدير منتجات 
�لتجارية،  �سيكاغو  بييور�ييسيية  يف  �ملييعييادن 
�لييييتييييد��ل  “يوفر  ليييينييييدن:  يف  �مييييقييييره 
��كت�ساف  �لييير�حييية  مييز�يييا  �الإليييكيييرت�ين 
�أيييينيييميييا كييييان �مليييييتيييييد��ل. �نحن  �ليي�ييسييعيير 
بييالييتيياأكيييييد ال نييخيي�ييسيير، بيييل نيييو�كيييب زخم 
�حلركة �لتجارية �لتي تنتقل من �لغرب 
�لعام  هيييذ�  ر�أيييينيييا يف  �قيييد  �ليي�ييسييرق.  �إىل 
بالفعل منًو� قوًيا �إ�سافًيا، يقوده عمالء 
�أ�ر�با  منطقة  �د�ل  �آ�سيا  منطقة  من 
��ليي�ييسييرق �الأ��يييسيييط ��إفييريييقيييييا. �متتاز 
�لتد��ل  باأنه  �لتجارية  �سيكاغو  بور�سة 
�الإلييييكييييرت�ين مييفييتييوح فيييييهييا عييلييى مد�ر 
�ليي�ييسيياعيية، �ميييكيين لييليينييا�ييض �ليييتيييد��ل من 
�أي �قت. �هناك بالتاأكيد  �أي مكان �يف 

تغيري يحدث يف �ل�سوق �ميكن �أن ن�سعر 
به”.

�لتي  �الأخييرى  �لرئي�سية  �ملو��سيع  �من 
�إذ يتم عادًة  �إليها، �ملعيارية،  مت �لتطرق 
�إن�ساء �ملعايري �لعاملية بح�سب م�ستويات 
�لو�سول �حجم �لتد��ل ��ال�ستمر�رية. 
�عال�ة على ذلك، فاإن ��سع �لبور�سات 
�جلغر�فية  �منطقتها  بييلييد�نييهييا  د�خيييل 
�لتي  لييلييطييريييقيية  �إ�ييسييافييييياً  �زنيييياً  ي�سيف 

تتعامل بها �الأ�سو�ق مع �ملعايري.
 �يف �ييسييييياق �لييتيياأكيييييد عييلييى هيييذ� �الأميييير، 
��لييتيي�ييسييديييد عييلييى �أهييمييييية �لييتييعييا�ن، قال 
�إد�رة  بييييو، رئييييي�ييض جمييليي�ييض  جيييييييا� جيييني 
ت�سريح  لييلييذهييب يف  �ييسيينييغييهيياي  بييور�ييسيية 
�سانغهاي  بور�سة  �نفتاح  »�إن  له:  �سابق 
لييييلييييذهييييب، �مييييو�ييييسييييوع �البييييتييييكييييار، هما 
�لق�سيتان �لرئي�سيتان �للتان نعمل على 
�ل�سوق  نفتح  �أن  نريد  نحن  تعزيزهما. 
�أجل  من  �لعاملية  �ل�سوق  �أمييام  �ل�سينية 
بور�سة  معيار  �تييعييزيييز  �الأعييمييال  زييييادة 
�ييسيينييغييهيياي لييلييذهييب. �قيييد �أطييلييقيينييا عقًد� 
جديًد� بالتعا�ن مع بور�سة دبي للذهب 
�سعد�ء  �نحن  �ملا�سي،  �لعام  يف  ��ل�سلع 
جييييًد� بيينييجيياحييه. �هييييذ� مييثييال عييلييى نوع 
�لبحث  عند  �إليييييه  ن�سعى  �لييذي  �لتعا�ن 

عن �سركاء جدد ��لعمل معهم.«

•• عجمان ـ الفجر

��سناعة  جتيييييييارة  غييييرفيييية  ��ييسييتييقييبييلييت 
عيييجيييميييان �فيييييد رجيييييييال �الأعيييييميييييال من 
�هم  لبحث  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
�لتعا�ن  �تعزيز  �ال�ستثمارية  �لفر�ض 
�لعربية  �ململكة  بييني  �القييتيي�ييسييادي  بييني 

�ل�سعودية �عجمان.
�سعادة  �لييغييرفيية  مبييقيير  �لييوفييد  ��ستقبل 
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ملويجعي  عبد�هلل 
غرفة عجمان، بح�سور يافع عيد �لفرج 
مييدييير عييام د�ئيييرة �الأر��ييسييي ��لتنظيم 
�لظفري  �نا�سر  عجمان  يف  �لييعييقيياري 
�لتخطيط  لييقييطيياع  �لييتيينييفيييييذي  �ملييدييير 

�دعم �الأع�ساء يف غرفة عجمان.
عبد�هلل  �سعادة  رحب  �للقاء  بد�ية  �يف 
�مليييوييييجيييعيييي بييياليييوفيييد �ليييييز�ئييييير ميييوؤكيييد� 
عيييليييى عيييميييق �ليييعيييالقيييات �الخييييوييييية بني 
�ل�سعودية  �لعربية  ��ململكة  �الإمييييار�ت 
��ل�سعبي،  �لييقيييييادي  �مليي�ييسييتييويييني  عييلييى 
�لقطاعات  من  عدد  �للقاء  ���ستعر�ض 
�ليييتيييي ميييكيين فييتييح قييينيييو�ت تيييعيييا�ن من 
�ل�سياحي  �لقطاع  ر�أ�سها  خاللها �على 

جمل�ض �الإد�رة يف عام 2012.  
�أحمد  �ل�سيد  بتعيني  �ملجل�ض  قييام  كما 
للرئي�ض.  نييائييبيياً  جييلييفييار  �لييكييرمي  عييبييد 
من�سب  جلفار  �أحييمييد  �ل�سيد  �ي�سغل 
�ملجتمع،  تيينييمييييية  لييهيييييئيية  �ليييعيييام  �مليييديييير 
من  عيييدد  يف  �إد�رة  جمل�ض  ع�سو  �هيييو 
�ملييوؤ�ييسيي�ييسييات �الأخيييييرى مبييا فيييييهييا �سركة 

�الإمار�ت لالت�ساالت �ملتكاملة )د�(. 
�لرئي�ض  ميينيي�ييسييب  �ييسييابييقيياً  �ييسييغييل  كييمييا 
ل�سركة  ليييليييميييجيييميييوعييية  �لييييتيييينييييفيييييييييذي 
�إد�رة  جمييليي�ييض  �رئييييييي�يييض  »�تيييي�ييييسيييياالت« 

»�لرثيا لالت�ساالت«.

•• دبي – د.حممود علياء

�أعييليين بيينييك دبيييي �لييتييجيياري عيين تعيني 
�لقطامي  عبيد  حممد  حميد  �ل�سيد 

رئي�ساً ملجل�ض �إد�رة �لبنك.
باأن  �لبنك  �أكييد  �أم�ض،  �يف بيان له يوم 
�إىل  �ن�سم  قد  �لقطامي  حميد  �ل�سيد 
 2015 �لبنك يف مار�ض  �إد�رة  جمل�ض 
حيياميياًل معه عييدة �ييسيينييو�ت ميين �خلربة 

�حلكومية �لبارزة.
من�سب  �لقطامي  حميد  �ل�سيد  ي�سغل 
�ملدير �لعام لهيئة �سحة دبي باالإ�سافة 

�لعديد  �إد�رة  جمييليي�ييض  يف  عييمييلييه  �إىل 
��الحتادية  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  ميين 

�الأخرى. 
�لتعليم  �زيييييييير  ميينيي�ييسييب  �يييسيييغيييل  كيييميييا 
��زيييييييير �ليي�ييسييحيية يف د�ليييييية �الإمييييييييار�ت 
�لعديد  بييييني  ميييين  �مليييتيييحيييدة  �ليييعيييربييييييية 
 ميييين �ملييينيييا�يييسيييب �ليييرفيييييييعييية �الأخييييييييرى.

�لقطامي  حييميييييد  �ليي�ييسيييييد  تييقييدم  �قييييد 
�ل�سيد  �ل�سيييييييابق  للرئي�ض  بال�سييييييييييكر 
عيييليييى جهوده  غيييبيييا�يييض  �أحييييمييييد  �ييسييعيييييد 
ب�سيييييييكل  �لبنك  تنمييييييييية  يف  �لد�ؤ�بييييية 
رئي�ض  ميينيي�ييسييب  تولييييييييييه  ميينييذ  كييبييري 

للفئات �مل�ستهدفة من �مل�ستثمرين �لر�غبني يف �لتد��ل 
بيي�ييسيينيياديييق ��ييسييتييثييمييار مييتييو�فييقيية ميييع �ليي�ييسييريييعيية �كذلك 
��الإر�ساد�ت  �لقو�عد  ميين  جمموعة  �لرقابية  �جلييهييات 
�ل�سناديق  يف  �ملطلوبة  ��الإف�ساحات  �لتطبيقات  ب�ساأن 
��سالمة  �مل�ستثمرين  �حماية  كفاءتها  مييدى  لتقييم 
�ل�سيا�سات �ملتبعة فيها. �من جهته قال �لدكتور ح�سني 
�ل�سرعية  ��لرقابة  �لفتوى  هيئة  رئي�ض  ح�سان  حامد 
يف �ييسييوق دبيييي �ملييييايل: يييبييني �ملييعيييييار �جلييديييد �ملتطلبات 
�سند�ق  ��إد�رة  الإنيي�ييسيياء  �لفنية  ��جليييو�نيييب  �ل�سرعية 
��ستثمار متو�فق مع �أحكام �مبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية 
�ل�سند�ق  الأعيييميييال  �ليي�ييسييرعييييية  لييليي�ييسييو�بييط  �ميي�ييسييتييوف 
�يكت�سب �إ�سد�ر �ملعيار �أهمية كبرية كونه ياأتي ��ستكماال 
لقر�ر هيئة �الأ�ر�ق �ملالية ��ل�سلع رقم /9/ رم/ ل�سنة 
2016 ب�ساأن �لنظام �خلا�ض ب�سناديق �ال�ستثمار كما 
�تخاذه  مع  �ملختلفة  �ال�ستثمار  لقو�نني  ��ستكماال  ياأتي 

منهجا �أكرث �سموال �تف�سيال يف تنظيم قطاع �ل�سناديق 
�ال�ستثمارية �الإ�سالمية. ��أ�ساف �لدكتور ح�سني حامد 
�ملعيار  م�سودة  �أثارتها  �لتي  �لنقاط  �أهييم  �ميين  ح�سان: 
ليييتيييد��ل �حييييد�ت �ل�سند�ق  �لييفييقييهييي  �خييتييالف �حلييكييم 
�فقا لغر�ض �إن�سائه ��لتاأكيد على �سر�رة �أن يكون لكل 
�ملعلومات  �إ�سد�ر تت�سمن  ن�سرة  �سند�ق مزمع طرحه 
التخاذ  بيييييانيياتييه  مييعييرفيية  ميين  �مل�ستثمرين  متييكيين  �لييتييي 
تكامله  على  فيه من عدمه عال�ة  باال�ستثمار  قر�رهم 
�إ�سد�ر �متلك  �ملييايل حول  دبي  ل�سوق  �الأ�ل  �ملعيار  مع 
�إد�رة  �ملعيار �جلديد طريقتي  �يف�سل  �الأ�سهم  �تييد��ل 
�سناديق �ال�ستثمار �ملتو�فقة مع �ل�سريعة �هما �مل�ساربة 
�إد�رة  على  توجب  �لتي  ��حليياالت  باال�ستثمار  ��لوكالة 
�ل�سند�ق �إخر�ج �لزكاة نيابة عن �مل�ساهمني ��أهم �أنو�ع 
�الإف�ساحات �لو�جب ذكرها يف �الإي�ساحات حول �لقو�ئم 

�ملالية.

•• دبي-وام:

�سناديق  “معيار  م�سودة  �ميي�ييض  �مليييايل  دبييي  �ييسييوق  طييرح 
�ال�ستثمار” �هو �ملعيار �ملتكامل ��الأ�ل من نوعه يف هذ� 
www.dfm. ملجال �ذلك عرب موقعه �اللكرت�ين�
ae �دعا �ل�سوق �خلرب�ء ��ملخت�سني يف جمال �خلدمات 
�ملالية �الإ�سالمية �إىل �إبد�ء �لر�أي ب�ساأن �ملعيار �تقدمي 
مالحظاتهم عليه خالل فرتة ت�سا�ر تنتهي يف 11 مايو 

�ملقبل متهيد� الإ�سد�ره ر�سميا يف �سورته �لنهائية.
�سمن  �ليير�بييع  �ملعيار  �ال�ستثمار  �سناديق  معيار  �يعد 
تعزيز  �إىل  �ليير�مييييية  �مليييايل  دبيييي  �ييسييوق  مييعييايييري  �سل�سلة 
�لبنية �ملعيارية �لد�عمة لنمو �سوق ر�أ�ض �ملال ��لتمويل 
�الإ�سالمي حيث �سبق �أن �أ�سدر �ل�سوق معيار �الأ�سهم يف 
�لعام 2007 �معيار �ل�سكوك يف �لعام 2014 �معيار 

�لتحوط يف �لعام 2017.

�سوق  �الإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  كاظم  عي�سى  �سعادة  �قييال 
دبييي �مليييايل: تيياأتييي هييذه �خلييطييوة �ملهمة يف �إطيييار �لد�ر 
�ملييييايل يف تييوفييري �الأطيييير �ملعيارية  ليي�ييسييوق دبيييي  �لييفييعييال 
�أ�ل  باعتباره  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �أحكام  مع  �ملتو�فقة 
�سوق مال متو�فق مع �ل�سريعة على �مل�ستوى �لعاملي منذ 
�لعام 2007 �كذلك يف �سياق جهوده �لد�ؤ�بة لرت�سيخ 

مكانة دبي �لعا�سمة �لعاملية لالقت�ساد �الإ�سالمي .
��أ�ساف �سعادة عي�سى كاظم: تعترب �سناديق �ال�ستثمار 
�لعديد  تقدم  �لتي  �ال�ستثمارية  �الأ�عييييية  �أبييرز  بني  من 
بغر�ض  تاأ�سي�سها  على  �الإ�سالمية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  من 
�غريها  �لعمالت  �أ�  �لعقار�ت  �أ�  �الأ�سهم  يف  �ال�ستثمار 
�نييظيير� لييلييحيياجيية �ملييا�ييسيية ل�سبط تييلييك �ليي�ييسيينيياديييق عرب 
�سوق  بييادر  فقد  عليها  �ل�سريعة  �مبادئ  �أحكام  تطبيق 
�لييذي يعد  �ملعيار  �إ�ييسييد�ر هييذ�  بالعمل على  �ملييايل  دبييي 
�ملييعيييييار �ليي�ييسييرعييي �الأ�ييسييمييل ميين نييوعييه ��ييسيييييوفيير �ملعيار 

»دبي املايل« يطرح م�شودة »معيار �شناديق اال�شتثمار« الإبداء الراأي قبل االإ�شدار النهائي
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي �م�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 115960
باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي 

�عنو�نه: بورت �سناليت-�ير�ل- مر�سي�سايد -�جنلرت�
بتاريخ:2010/12/13 ��مل�سجلة حتت �لرقم: 126587 

�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�سلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
 ، للعرق  �لكريهة �م�ساد�ت  �لر��ئح  ، مزيالت  زيوت عطرية   ، ، عطور  �لتنظيف  ، م�ستح�سر�ت  �ل�سابون 
منتجات �لعناية بال�سعر ، ملونات �ل�سعر ، �أ�سباغ لل�سعر ، غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر ، م�ستح�سر�ت جتعيد 
�ل�سعر ، �ل�سامبو ، �لكوندي�سرنز ، رذ�ذ )�سرب�ي( لل�سعر ، بودرة لل�سعر ، تزيني �ل�سعر ، طالء �ل�سعر ، مو�ض 
لل�سعر ، ملعة لل�سعر ، جل لل�سعر ، مرطب �ل�سعر ، �سو�ئل لل�سعر ، زيوت �ل�سعر ، تونيك �ل�سعر ، كرمي �ل�سعر 
 ، بالب�سرة  �لعناية  م�ستح�سر�ت   ، طبية  غري  تو�ليت  م�ستح�سر�ت   ، لال�ستحمام  جتميلية  م�ستح�سر�ت   ،

م�ستح�سر�ت �لتجميل ، لباد�ت تنظيف م�سربة ، مناديل مبللة.
�نتهاء حلماية يف: 2008/07/07 �حتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخييرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2028/07/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  12  اأبريل 2018 العدد 12299
EAT 116193

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي �م�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 111457
باإ�سم : كاتربيلر �نك 

�عنو�نه: 100 �إن. �إي. ،  �أدمز �سرتيت ، بيوريا ،  �إلينويز 6490-61629 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
بتاريخ:2010/08/18 ��مل�سجلة حتت �لرقم: 106986 

�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�سلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�خلدمات �لطبية ، �خلدمات �لبيطرية ، خدمات �لعناية �ل�سحية ��ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�سرية 

�أ� �حليو�نات ، خدمات �لزر�عة ��لب�ستنة ��لغابات ، تاأجري معد�ت �ماكينات �لزر�عة.      
�نتهاء حلماية يف: 2008/04/24 �حتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخييرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2028/04/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  12  اأبريل 2018 العدد 12299
EAT 37563

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي �م�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 111456
باإ�سم : كاتربيلر �نك 

�عنو�نه: 100 �إن. �إي. ،  �أدمز �سرتيت ، بيوريا ،  �إلينويز 6490-61629 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
بتاريخ:2010/08/18 ��مل�سجلة حتت �لرقم: 106985 

�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�سلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�خلدمات �لطبية ، �خلدمات �لبيطرية ، خدمات �لعناية �ل�سحية ��ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�سرية 

�أ� �حليو�نات ، خدمات �لزر�عة ��لب�ستنة ��لغابات ، تاأجري معد�ت �ماكينات �لزر�عة.      
�نتهاء حلماية يف: 2008/04/24 �حتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخييرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2028/04/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  12  اأبريل 2018 العدد 12299
EAT 37562

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي �م�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 111458
باإ�سم : كاتربيلر �نك 

�عنو�نه: 100 �إن. �إي. ،  �أدمز �سرتيت ، بيوريا ،  �إلينويز 6490-61629 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
بتاريخ:2010/08/18 ��مل�سجلة حتت �لرقم: 106998 

�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�سلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�خلدمات �لطبية ، �خلدمات �لبيطرية ، خدمات �لعناية �ل�سحية ��ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�سرية 

�أ� �حليو�نات ، خدمات �لزر�عة ��لب�ستنة ��لغابات ، تاأجري معد�ت �ماكينات �لزر�عة.      
�نتهاء حلماية يف: 2008/04/24 �حتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخييرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2028/04/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  12  اأبريل 2018 العدد 12299
EAT 37564

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �كيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي �م�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 111459
باإ�سم : كاتربيلر �نك 

�عنو�نه: 100 �إن. �إي. ،  �أدمز �سرتيت ، بيوريا ،  �إلينويز 6490-61629 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
بتاريخ:2010/08/30 ��مل�سجلة حتت �لرقم: 107329 

�صورة العالمة

�ذلك لتمييز �ل�سلع �أ� �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�خلدمات �لطبية ، �خلدمات �لبيطرية ، خدمات �لعناية �ل�سحية ��ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�سرية 

�أ� �حليو�نات ، خدمات �لزر�عة ��لب�ستنة ��لغابات ، تاأجري معد�ت �ماكينات �لزر�عة.      
�نتهاء حلماية يف: 2008/04/24 �حتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخييرى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2028/04/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  12  اأبريل 2018 العدد 12299
EAT 37565

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/774 تنفيذ جتاري

بييار�ثييا�ييض م.د.م.�ييييض جمييهييول حمييل �القامة  �ملنفذ �ييسييده/1- 101  �ىل 
عليك  �أقييام  قد  د�د  �ملحمود حممد ع�سام  �لتنفيذ/�كرم  �ن طالب  مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره 
فان  �عليه  �ملحكمة  خزينة   �� �لتنفيذ  طييالييب  �ىل  درهيييم   )243820(
�اللتز�م  عييدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

        يف الدع�ى رقم 2017/106 بيع عقار مره�ن
منطقة  )�سركة  �ملحد�دة  �لتوزيع  خلدمات  �لبحار  عرب  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حرة(  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري.�ض م ع 
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2018/4/8 �خطاركم ل�سد�د قيمة �ملطالبة 
�قدرها )21.221.812.42( درهم خالل �سهر من تاريخ �العالن ��إال بيع �لعقار 
حمل �لرهن باملز�د �لعلني �فقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 
)�هي عبارة عن �ر�ض - �ملنطقة:جبل علي - رقم �الر�ض:S10413 - �ذلك 

للعلم مبا جاء فيه �نفاذ مفعوله قانونا (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/1200 تنفيذ جتاري

جمهول  �يييييض.ذ.م.م  �لنقل  خلييدمييات  �ملتخ�س�سة  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لفار�ض لتاجري �ملعد�ت �ض.ذ.م.م 
�لدعوى  عليك  �أقيييام  قييد  �لبحر  حممد  ح�سن  حممد  �ميثله:يو�سف 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )27679( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/1020 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- علي �سليمان مر�د عبد�هلل �لطاهر �لبلو�سي جمهول 
�ض.م.ع  �ملتحد  �لعربي  �لتنفيذ/�لبنك  طييالييب  �ن  مبييا  �القيياميية  حمييل 
�لتنفيذية  �لييدعييوى  عليك  �أقيييام  قييد  �خلظر  ربيع  عبيد  �ميثله:موزة 
 )1319798.23( �قييدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  ��لز�مك  �عيياله  �ملذكورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/145 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ذي �يفز منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مطر  علي  �ميثله:ح�سن  �لعلمي  يو�سف  ب�سري  �لتنفيذ/زياد  طالب  �ن  مبا 
بدفع  ��لييز�مييك  �عيياله  �ملييذكييورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقييام عليك  قد  �لريامي 
�ملبلغ �ملنفذ به �قدره )338256( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة 
2- بانف�ساخ عقد �لبيع ب�ساأن �حدة �لتد�عي �ملوؤرخ يف:2007/3/19 �عليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجيير�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/865 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  �لبناء  مييو�د  لتجارة  �لثقة  طريق  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لعامة  ��ل�سيانة  للمقا�الت  �لتنفيذ/تز�من  طالب  �ن  مبييا  �القيياميية 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �لريامي  مطر  علي  �ميثله:ح�سن 
�ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )231523( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/822 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- جلوبال بالك �ض.م.ح ب�سفتها م�سغل �ل�سفينة فورت�سونا 
�سن جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/موجنا�سا م.د.م.�ض قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره 
�تثبيت  ب�سحة  �ملحكمة 2-  �� خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )452673.4(
�حلجز �لتحفظي رقم:582 ل�سنة 2016 جتاري �ملوقع على �ملبلغ )430904.34( 
�الجيييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فييان  �عليه  �ملحكمة  خزينة  يف  ��ملييييودع  درهيييم 
من  يوما   15 خالل  �ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/674  تنفيذ مدين   
مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2016/55 مدين كلي ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملننفذ به �قدره )6751150( درهم �سامال للر�سوم ��مل�ساريف.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:�سيد عزت �سيد يون�ض

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- جا�سم حممد ر�سا حممد نور �ملرز�قي
 جمهول حمل �القامة

مو�سوع �العالن:
�لعقار�ت  �ل�سارقة  �ميييارة  يف  �لكائنة  �خلا�سة  �مييو�لييكييم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
ملك   889  - �ملريجة  مبنطقة  ملك  ب/341   - �ملريجة  مبنطقة  ملك  �لييتييالييييية:�أ/341 
�ل�سادر  �ملحكمة  قيير�ر  على  بناء�   - �ل�سويهني  631 ملك مبنطقة   - بوطينة  مبنطقة 

بتاريخ:2018/4/2.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2018/361 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ييسييده/1-  عييالء �لدين عييادل عبد�هلل خليل  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لب�سريات �لكربى �ض.ذ.م.م �ميثله:�مل 
�لتنفيذية  �لييدعييوى  عليك  �أقيييام  قييد  �لبلو�سي   حممد  در�ييي�ييض  خمي�ض 
 )150172.46( �قيييدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  ��لييز�مييك  �عيياله  �ملييذكييورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة  .�عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/114  اأمر اأداء
حمل  جمهول  كويا  مويدن  تيند�ت  بابو  �سبري   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 

�القامة مبا �ن �ملدعي/جورج جوزيف عبود.
�البتد�ئية  دبييييي  حمييكييميية  قيييييررت  فييقييد  �أد�ء  �أمييييير  ��ييسييتيي�ييسييد�ر  طييلييب   
درهم   )40000( مبلغ  بيي�ييسييد�د  عليه  �ملييدعييي  �إلييييز�م  بيييتيييارييييخ:2018/3/7 

للمدعي ��لر�سوم ��مل�ساريف . 
�لكم �حلق يف �لتظلم من �الأميير خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/914   تنفيذ جتاري  
                          �ىل �ملنفذ �سدهم/1-  معن عبد�لو�حد عبد�ملجيد �ل�سانع 2-�سركة �سعد للتجارة 
��ملقا�الت ��خلدمات �ملالية 3-�سركة خمازن لال�ستثمار - �ض م خ  4-�سركة �سعد لال�ستثمار - جمهول 
�سلطان  عي�سى  حممد   / �ميثله  �ال�سالمي  �بوظبي  �لتنفيذ/م�سرف  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ملنفذ به �قدره  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �ل�سويدي - قد 

)277975027( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة.   
�أ�ال - يف �لدعوى رقم 1340 ل�سنة 2009 جتاري كلي 

1- برف�ض �لطعن بالتز�ير �بتغرمي �ملدعي عليهما ثالثة �آالف درهم 
�ملدعي مبلغ  للبنك  يوؤديا  بان  ��لت�سامم  بالت�سامن  �ملدعي عليهما  بالز�م  �لدعوى  2- �يف مو�سوع 
د�الر�  ع�سر(  �ثمانية  �ثالثمائة  �لفا  ��ستون  ��ثنان  ��سبعمائة  مليونا  ��أربعون  )�سبعة   47762318
تاريخ  �ملدفوع من  �ملبلغ غري  قيمة  �ىل 7% من  باال�سافة  �الإمييار�تييي  بالدرهم  يعادله  ما   �� �مريكيا 

�ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2009/1/25 �حتى �ل�سد�د 
3-يف �لطلب �لعار�ض �ملقدم من �ملدعي بت�سجيل رهن ��سهم با�سم �ملدعي يف �سجالت �خل�سم �ملدخل 

�الأ�ل بقبوله �سكال �رف�سه مو�سوعا 
4- ب�سحة �حلجز �لتحفظي رقم 158 ل�سنة 2009 �ثبوت �حلق يف حد�د �لق�ساء يف �لطلب �ملو�سوعي

ثانيا : يف �لدعوى رقم 1598 ل�سنة 2009 جتاري كلي - ��لطلب �لعار�ض - يف �لدعوى �ال�ىل يف �ساأن 
�سحة �حلجز �لتحفظي رقم 1844 ل�سنة 2009 - ب�سحة �حلجز �ثبوت �حلق يف �لق�ساء يف �لطلب 
�ملو�سوعي.   �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   اعالن حكم بالن�شر 

اعالن حكم غيابي يف الدع�ى  رقم   02/02376/2018 اإيجارات  
�ملحكوم له طالب �العالن / ��سلم بر�يز �هلل ديتا 

�لعنو�ن : �ر�سان بناية بي 20  حمل رقم 14 �ر�سان �ال�ىل ، ت : 0557038944 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / حممد ��سفاق حممد �سريف 

L12 رقم  �ملبنى  ��سم  �ليوناين �سقة رقم 101  �لعنو�ن : �نرتنا�سيونال �سيتي �حلي 
�الر�ض : 233  �ر�سان �ال�ىل - جمهول حمل �القامة 

منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 2018/4/10  
حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : �لز�م بقيمة �يجارية : �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د بدل 
�اليجار مببلغ �قدره )9500( ت�سعة �الف �خم�سمائة درهم للفرتة من 2017/11/1 

�حتى 2018/1/30 
�خم�سة  �ستمائة   )695( �قيييدره  مببلغ  �لكهرباء  فيياتييورة  ب�سد�د  عليه  �ملييدعييي  �ليييز�م 

�ت�سعون درهما 
�لر�سوم ��مل�ساريف : �لز�م �ملدعي عليها بر�سوم �م�سر�فات �لدعوى 

�ملا كان هذ� �حلكم قد �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم 
حاكم دبي �تلي علنا مبثابة �حل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما �عتبار� 

من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن ��إال �سار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  يف النزاع  رقم 2018/6 تعيني خربة مدين  

�ملتنازعون : 1- خالد غالم حيدر   2- حممد طارق منري خان ،  3- حممد طارق خان ن�سيب �هلل خان  
4- ب�سري خان �سر��ر خان  5- �أجمد علي حممد ع�سكر  5- �أجمد علي حممد ع�سكر  6- �سوكت حياة نوب 
جانغ  7- �سخا�ت علي �سودري  8- ح�سمت علي �سودري 9- حممد مقيم ر�سا حممد �مري 10- رحمت �هلل 

عناية �هلل  11- �سيد �فتخار ح�سني �سيد ن�سار ح�سني 12- ر�ب نو�ز ميم خان 
�ملتنازع �سدهم : 1- �لفريد لنقل �لركاب بال�سيار�ت �لفخمة - �ض ذ م م  - �مديرها / حممد علي بن �حمد 
ح�سرمي   2- توب لك�سري للمو��سالت - �ض ذ م م  �حاليا / توب لك�سري للمو��سالت ملالكها حممد �حمد 

لبد �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد - �ض ذ م م �مديرها / ماجد خان حممد نعيم خان 
يعلن �خلبري / عمار حممد �لن�سر ��ملعني من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية يف �لنز�ع رقم 2018/6 تعيني 
خربة مدين ، ��ملقامة من �ملتنازعني �ل�سادة ) خالد غالم حيدر    � حممد طارق منري خان  � حممد طارق 
خان ن�سيب �هلل خان  � ب�سري خان �سر��ر خان  � �أجمد علي حممد ع�سكر  � �أجمد علي حممد ع�سكر  � 
�سوكت حياة نوب جانغ  � �سخا�ت علي �سودري  � ح�سمت علي �سودري  � حممد مقيم ر�سا حممد �مري � 
رحمت �هلل عناية �هلل   � �سيد �فتخار ح�سني �سيد ن�سار ح�سني  � ر�ب نو�ز ميم خان ( �تنفيذ� للمهمة فان 
�ملتنازع �سدهم �ل�سادة /  �لفريد لنقل �لركاب بال�سيار�ت �لفخمة - �ض ذ م م  - �مديرها / حممد علي بن 
�حمد ح�سرمي   ��ل�سادة  توب لك�سري للمو��سالت - �ض ذ م م  �حاليا / توب لك�سري للمو��سالت ملالكها 
حممد �حمد لبد �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد - �ض ذ م م �مديرها / ماجد خان حممد نعيم خان   موعد�ن 
حل�سور �جتماع �خلربة �مل�سرفية �� بو��سطة �كيل معتمد ��ملقرر عقده يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/17 يف 
متام �ل�ساعة �لثالثة ظهر� موعد� لالجتماع يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية 
�لو�سل بزن�ض �سنرت - بجو�ر  فندق جي 5 )فندق ر�تانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - �لطابق �لتا�سع - مكتب رقم 
902 رقم مكاين : 94178 32428   لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد �ملحدد �عاله ، ��إح�سار جميع 

�الأ�ر�ق ��مل�ستند�ت �لتي توؤد�ن تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
اخلبري احل�شابي  
عمار حممد الن�شر  

تكليف الإعالن بالن�شر 
حل�ش�ر اجتماع اخلربة احل�شابية 

فقد �ملدعو / مرمي حم�سن 
�ليمن     ، �ليييييزهييييير  عييييبييييده 
�سفره  جييييو�ز   - �جليينيي�ييسييييية 
)5334351(  رقييييييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �التييي�يييسيييال 

    0526006094

فقدان جواز �شفر
نو�ز  حممد   / �ملييدعييو  فقد 
خييييان حمييمييد حييبيييييب خان 
�جلن�سية  بييياكييي�يييسيييتيييان     ،
رقيييييم  �يييييسيييييفيييييره  جييييييييييييو�ز   -
)4115552( من يجده 
عليه �الت�سال بتليفون رقم  

0505610080

فقدان جواز �شفر
فييقييد �مليييدعيييو/ نييرجييييي�ييض �كرت 
�سايب علي ديوعن ، بنغالدي�ض 
�جليينيي�ييسييييية جيييييو�ز �ييسييفييره رقم 
)BC0940017( - يرجى 
ت�سليمه  عيييليييييييه  ييييعيييرث  ممييييين 
بيياليي�ييسييفييارة �لييبيينييغييالدييي�ييسييييية �� 
�قرب مركز �سرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
فيييييييقيييييييد �ملييييييييييييدعييييييييييييو/ حمييييمييييد 
�الردن    ، ميي�ييسييطييفييى  �ييسييعييبييان 
�جليينيي�ييسييييية جيييييو�ز �ييسييفييره رقم 
يرجى   -  )N582913(
ت�سليمه  عيييليييييييه  ييييعيييرث  ممييييين 
�قرب   �� �الردنييييييية  بيياليي�ييسييفييارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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ال�شماء           
�لغا�ي  باأن �ملدعوة/ عفر�ء حممد عبد�هلل ح�سن  ر�أ�ييض �خليمة  د�ئييرة حماكم  تعلن 
�ل�سميلي ، عدلت �ملقطع �لر�بع من )ح�سن( �إىل )غامن( ���سافت �ملقطع �خلام�ض 
، �عدلت م�سمى  �إىل )بوخطامني(  )�لغا�ي(  �ل�سهرة من  ( �عدلت م�سمى  )ح�سن 
�لقبيلة من )�ل�سميلي( �إىل )�ل�سويدي( ال�سمها �ال�سماء �سقيقاتها / موزة �عائ�سة 
�فاطمة ��أ�سماء ��سند�ض ، ���سافت �ملقطع �لر�بع )غامن( ، ���سافت �ملقطع �خلام�ض 
م�سمى  ���سافت  خطامني(  )بو  �ىل  )�لغا�ي(  من  �ل�سهرة  م�سمى  �عدلت  )ح�سن( 
�لقبيلة )�ل�سويدي( ، ال�سمي �سقيقتيها / �سيخة ��أمنة ، لتكون ��سما�ؤهم بعد �لتعديل 
��الإ�سافة / عفر�ء �موزة �عائ�سة �فاطمة ��أ�سماء ��سند�ض ��سيخة ��آمنة ، بنات / 
حممد عبد�هلل غامن ح�سن بوخطامني �ل�سويدي ، �عدلت �ملقطع �لثالث من )ح�سن( 
�ىل )غامن( ��أ�سافت �ملقطع �لر�بع )ح�سن( ���سافت م�سمى �ل�سهرة )بوخطامني( 
ليكون   ، / فاطمة عبد�هلل ح�سن  )�ل�سويدي( ال�سم عمتها  �لقبيلة  ��أ�سافت م�سمى 
��سمها بعد �لتعديل ��الإ�سافة / فاطمة عبد�هلل غامن ح�سن بوخطامني �ل�سويدي. 
تاريخ  ميين  يوما  ع�سر  خم�سة  خييالل  يتقدم  �ن  �العييرت��ييض  يف  م�سلحة  لييه  ميين  ��ن 

�العالن �أمام  ق�سم �ال�سهاد�ت يف حمكمة ر�أ�ض �خليمة.

 قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�شر

يف الدع�ى رقم 2017/2320 جتاري كلي 
   اىل املدعي عليه / 1- اأحمد مو�صى علي بور 2- روجري مابوكو مونيا بور اجنا   3- هاو�ص اأوف توباكو 

- �ص ذ م م   جمهويل حمل القامة  ، مبا اأن املدعي / بدر را�صد مراد البلو�صي وميثله / اإبراهيم علي املو�صى احلمادي

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 593
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �ليا�ض م�سطفى حز�ري - بنغايل �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
�لرحمن  حبيب  �ال�سالم  زهري  �ل�سيد/  �ىل  �ذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  ��لتنازل 
�ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ��لتي  مليحة(  د��ر  )كافترييا  با�سم  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  بنغايل   -

مبوجب رخ�سة رقم )747749(  تغري�ت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة الخر. 
�عمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم ��نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 594

�إمار�تي �جلن�سية   ، ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ع�ساف حمد حممد �حلميدي  �ل علي 
يرغب يف �لبيع ��لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  �ذلك �ىل �ل�سيد/ حممد ندمي عنايت 
علي  �ل  ع�ساف  )�سالون  با�سم  �مل�سماة  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  �ذلك  �جلن�سية  باك�ستاين  علي 

للحالقة( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )614578( 
مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل  موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 

�عمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم ��نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 596
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �بر�هيم حممد عبد�لرحيم �كربي �لعو�سي ، �إمار�تي  �جلن�سية 
��ل�سيد/ تات�سا بيليل �جيت كومار ، هندي �جلن�سية ��ل�سيد/ كو�سي كوتاباتو�من ت�ساكو �من ، 
هندي �جلن�سية يرغبون يف �لبيع ��لتنازل عن كامل �حل�س�ض �لبالغة )100%( يف مطعم حبة �الرز 
ذ م م  ، مبوجب رخ�سة رقم )74143( �ذلك �ىل �ل�سيد/ با�ل د�ياناند �سامويل ر�ج �سامويل ر�ج ، 
هندي �جلن�سية  - تعديالت �خرى : خر�ج �سريك �تغيري �ل�سكل �لقانوين من �ض ذ م م  �ىل �كيل 

خدمات �تغيري ��سم �لتجاري من )مطعم حبة �الرز ذ م م ( �ىل )مطعم حبة �الرز( 
�عمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم ��نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 595
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �ندياكاث حممد ر�سيد ، هندي  �جلن�سية يرغب يف �لبيع ��لتنازل عن   جزء 
هندي   - حممد  كوجنو  فيليات  �ل�سيد/  �ىل  �ذلك   )%50( �لبالغة  ح�سته  كامل  من   )%25( �لبالغة  ح�سته  من 
�جلن�سية ، �ل�سيد: �ندياكاث حممد ر�سيد - هندي �جلن�سية يرغب يف �لبيع ��لتنازل عن جزء من ح�سته �لبالغة 
)25%( من كامل ح�سته �لبالغة )50%( �ذلك �ىل �ل�سيد/ حممد ر��سد ماناد�كاتينغال - هندي �جلن�سية / �ل�سيد 
: ���مر �ساريف كون - هندي �جلن�سية يرغب يف �لبيع ��لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )50%( �ذلك �ىل �ل�سيد/ 
حممد ر��سد ماناد�كاتينغال - هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )ركن �ملجاز للياقة �لبدنية( ��لتي تاأ�س�ست باإمارة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )757262(  تغري�ت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة الخر - خر�ج �سريك / �سركاء 
، دخول �خر / �خرين   - �عمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم ��نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
يف الدع�ى رقم 2018/54 جتاري جزئي اب�ظبي 

�ملدعي : بنك �الحتاد �لوطني  
�ملدعي عليه : فاطمة �سعيد خليفة �لرميثي  

�ل�سيدة / فاطمة �سعيد خليفة �لرميثي 
بييياأن بنك �الإحتييياد �لوطني قييد رفييع �ييسييدك �لييدعييوى رقم  يييرجييى �لعلم 
يوم  خييربة  �جتماع  �أرجييو ح�سور  لييذ�  �بوظبي  2018/54 جتيياري جزئي 
�الحد 2018/4/22 �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� يف مقر �خلبري �لكائن يف دبي 
�أبوهيل بجو�ر حمطة مرت� �لقيادة بناية �أر كي �إم مكتب �مليز�نني هاتف 

: 0505257979  لتقدمي مالديك من م�ستند�ت تعزز دفاعك.
   اخلبري امل�شريف / حممد مطر �شليم  

 اجتماع خربة 
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

    الدع�ى  رقم 2016/1840م - مدين ،جزئي ، جتاري 
حمكمة اب�ظبي التجارية البتدائية 

�إىل �ملدعي عليها : �ل�سيدة / �أمينة ح�سني يو�سف ر��سد �حلمادي ، )جمهول حمل �القامة( 
مبا �أن �ملدعي/ م�سرف �لهالل بوكالة : مكتب عبد�هلل �لناخي للمحاماة ��ال�ست�سار�ت �لقانونية 
�بوظبي   - - جزئي - جتاري  1840-2016م  مدين   : رقم  �لق�سائية  �لدعوى  عليكم  �قام  قد   ،
-  فانتم مكلفون �� �كيلكم �لقانوين باحل�سور �مام �خلبري �مل�سريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة 
جلل�سة �خلربة �ال�ىل باذن �هلل يف يوم �خلمي�ض �ملو�فق : 2018/4/19 م ، �لو�حدة ظهر� ،  مبقر 
مكتب �خلبري ، �لكائن بدبي ، ديرة  ، �سارع �الحتاد ، بجو�ر حمطة �لقيادة لقطار دبي ، بناية 
�ل�سيخ ر��سد �ملكتوم ، طابق �مليز�نني ، مكتب رقم : 05 ، هاتف رقم : 04/2507778   ، فاك�ض : 
2507779-04  ، 2511318 04  م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم ، 
�ما تر�نه منا�سبا لتي�سري �عمال �خلربة �متكني �خلبري من �د�ء مهمته ، �بيان �جه �حلق يف 

�لدعوى ، �يف حال عدم �حل�سور �سيتم �الجر�ء يف غيابكم �تتحملون كامل �مل�سوؤ�لية.     
اخلبري امل�شريف  الدكت�ر :  حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�ش�ر اإجتماع اخلربة 
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اإعادة اإعالن بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/474  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

�ىل �ملدعى عليه /�سو�سان تورال كابو �سالي 
نعلمك بان �ملدعي/ �سركة �مل�ستقبل لتح�سيل �لديون - ذ م م 
يف �لدعوى رقم 2018/474 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية  

قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالب فيها : 
�لز�م �ملدعي عليه باأد�ء مبلغ �قدره )50000 درهم( ��لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 

رفع �لدعوى �حتى متام �ل�سد�د ، ��لز�مه بالر�سوم ��ملنا�سب من �لر�سوم. 
�ل�سارقة  مبحكمة   151 رقم  �لثانية  �جلزئية  �لد�ئرة  �مام  باحل�سور  مكلفون  �نتم 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  �ذلك   ،  2018/4/23 بتاريخ  �البتد�ئية  �الحتادية 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه.   حترير� يف  2018/4/12 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

      المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

 اعـــــــالن       
 : خورفكان  ��لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  بييياد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نييا  �يل  تقدم 
�ل�سيد/ �حمد عبيد حممد عبيد �لنقبي ، �جلن�سية : �الإمار�ت ، �طلبا �لت�سديق 
�لتمور  لتجارة  �لق�سيم  �لتجاري ركن  �ال�سم  يت�سمن )تنازل(  يف  على حمرر 
��ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241012 
�ل�سيدة/  �ىل  بخورفكان.  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئييرة  من   1989/2/11 بتاريخ 
هيفاء ر��سد حممد �لنقبي ، �جلن�سية : �الإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذ�ي �ل�ساأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   ��لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  بييياد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نييا  �يل  تقدم   
�ل�سيد/ فاطمة عبد�لرحيم حممد ، �جلن�سية : �الإمييار�ت �طلب �لت�سديق على 
�لييتييجيياري مطعم  �ال�ييسييم  100% يف  �لبالغة  )تيينييازل(  يف ح�ستها  يت�سمن  حمييرر 
�لفرن �ل�سعبي ، ن�ساط �لرخ�سة مطعم ، ��ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
د�ئرة  بتاريخ 2012/3/20 يف  �ل�سادر  رقم 618292  يف  خورفكان رخ�سة جتارية 
ح�سن  جمعه  حممد  جمعه  حمد  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.  �القت�سادية  �لتنمية 
�لعدل يف  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما   - �الإميييار�ت   : ، �جلن�سية  �ملن�سوري 
�ملذكور  �ملحرر  �ل�ساأن يف  ذ�ي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2347   

�ملنذر : ر�مي رفعت جنيب - م�سري �جلن�سية 
�سركة  �ل�سخ�سية �ب�سفته مدير �مالك  - ب�سفته  �سعودي �جلن�سية  �لتلم�ساين  : خالد بن عبا�ض  �ليه  �ملنذر 

تطوير للحلول �لتكنولوجيا - ذ م م  
مبوجب �نذ�ر عديل م�سجل لدي �لكاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2018/1/70159  موؤرخ 2018/3/26 فان �ملنذرة 
مبوجب هذ� �النذ�ر تكلف �ملنذر �ليهما ر�سميا ب�سرعة �اللتز�م ب�سد�د كافة �اللتز�مات �ملن�سو�ض عليها بالعقد 
�ملوؤرخ 2017/12/4 ��ملو�سحة ب�سدر �الخطار - كما �سار �ثباتها بالعقد �حال �المتناع غري �ملربر عن تنفيذ 
بنود �لعقد �سي�سطر �ملخطر ��سفا التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لكافلة ��ل�سامنة ال�ستيفاء كافة حقوقه 
�لقانونية �سدكم مع حفظ حقه يف �ملطالبة با�سرتد�د ما �سبق �لوفاء به لكم من مبالغ مالية النعد�م �ل�سند 
جر�ء  ��سر�ر  من  به  حلق  ما  مقابل  �لقانونية  بالتعوي�سات  عليكم  �لرجوع  يف  بحقوقه  يخل  ال  �مبا  ذلك  يف 
�لعطل ��ل�سرر كما يحتفظ �ملخطر لنف�سه باحلق يف �لتقدم بالدعوى �جلز�ئية �ملنا�سبة عن �الفعال �لتي مت 
ممار�ستها �سده منذ تاريخ توقيع �لعقد �حتى تاريخه ��سائر �لتحفظات �الخرى هذ� مع ت�سمينكم �اللتز�م 

بكافة �مل�ساريف ��لر�سوم ��التعاب. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2018/2340   

�ملنذر  : �رثة ثاين علي خليفة بن غليطه 
�ملنذر �ليه : جي �ر جي ل�سيانة �ملعد�ت �لبحرية - ذ م م 

)جمهول حمل �القامة( 
 16600( �قييدره  مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �اليجار  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  ينبه 
درهم( �ستة ع�سر �لف ��ستمائة درهم ، �ما ي�ستجد حتى متام �ل�سد�د �ذلك عن 
�ل�سد�د  متام  حتى  ي�ستجد  �ما  �الن  �حتى  بذمته  �ملرت�سدة  �اليجارية  �لقيمة 
�ذلك خالل 30 يوم من تاريخ �لن�سر لهذ� �النذ�ر ��إال �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �سدكم. 
  الكاتب العدل
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اإنذار عديل 

رقم 2018/1453  
�ملنذر :  م�سرف �بوظبي �ال�سالمي - �ض م ع  - عنو�نه / �إمارة دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي - 
مبوجب �لوكالة �مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 �ميثله �ملحامي / جابر ر��سد �ل�سالمي �عنو�نه - �إمارة دبي 
- بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �ض ب 3117 - هاتف / 043599997 - فاك�ض / 043599987 �مبوجب �لوكالة 

�مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 �ميثله / ع�سام حممد �لنجار  
 : هاتف متحرك   -   224 رقييم  �سقة   2 بناية جاردينيا   - قرية جمري�   - دبييي  �إميييارة   / عنو�نه   ، حييمييد�ن  بديع  �مليينييذر �سده / حممد  �سد 

0555924698 - تليفون : 4542958-04  �ض ب : 309048 دبي  
�ملو�سوع / �نذ�ر ب�سد�د مبلغ  59.440.26 درهم    ) ت�سعة �خم�سون �لف ��ربعمائة ��ربعون درهما ��ستة �ع�سر�ن فل�سا ( 

حت�سل �ملنذر �ليها على قر�ض �سر�ء �سيارة مببلغ 162.109.80 درهم ) مائة ��ثنني ��ستون �لف �مائة �ت�سعة درهما �ثمانون فل�سا ( من 
�لنوع �سفر�لية كومار� / �سالون لوحة رقم L/93377 خ�سو�سي دبي - �للون/ �بي�ض/��سود - موديل 2011م ،  �تر�سد بذمته �ملذكورة 

�ملبلغ �عاله 59.440.26 درهم ) ت�سعة �خم�سون �لف ��ربعمائة ��ربعون درهما ��ستة �ع�سر�ن فل�سا ( مل يتم �سد�دها 
�قد حا�ل �ملنذر مر�ر� �تكر�ر حيث �ن �ملنذر �سده على �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمته �إال �نه مل يحرك �ساكنا 

�طبقا لن�ض �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية رقم 1993/18 ��لتي تن�ض على :- 
�ذ� مل يدفع �ملدين �مل�سمون بالرهن يف تاريخ �ال�ستحقاق كان للد�ئن بعد �نق�ساء �سبعة �يام من تاريخ �نذ�ر �ملدين بالوفاء �ن يطالب من 

�ملحكمة � الذن له ببيع �ل�سيئ �ملرهون �ينظر يف �لطلب على �جه �ال�ستعجال �تعني �ملحكمة كيفية �لبيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �سد�د �جمايل �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم للمنذر  59.440.26  درهم ) ت�سعة �خم�سون �لف ��ربعمائة ��ربعون درهما 
��ستة �ع�سر�ن فل�سا ( �ذلك خالل ��سبوع من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر ، �يف حاله عدم �سد�دكم �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم ل�سالح �ملنذر 

يلتم�ض �عمال ن�ض �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية �حتميلكم كافة �لر�سوم ��مل�ساريف ��التعاب 
 املخطر      

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل 

رقم 2017/34062  
�ملنذر :  م�سرف �بوظبي �ال�سالمي - �ض م ع  - عنو�نه / �إمارة دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي - 
مبوجب �لوكالة �مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 �ميثله �ملحامي / جابر ر��سد �ل�سالمي �عنو�نه - �إمارة دبي 
- بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �ض ب 3117 - هاتف / 043599997 - فاك�ض / 043599987 �مبوجب �لوكالة 

�مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 �ميثله / �بوبكر حم�سن �ل�ساليل 
�سد �ملنذر �سدها / هبة �هلل �سعيد حممد خريي 

عنو�نها / دبي - جمري� 3 - �سارع ليحه - فيال 64 هاتف 0566049849  �ض ب 1818 �ل�سارقة  
�ملو�سوع / �نذ�ر ب�سد�د مبلغ  37918.50 درهم    ) �سبعة �ثالثون �لف �ت�سعمائة �ثمانية ع�سر درهما �خم�سون فل�سا ( 

حت�سل �ملنذر �ليها على قر�ض �سر�ء �سيارة مببلغ 66915.00 درهم ) �ستة ��ستون �لف �ت�سعمائة �خم�سة ع�سر درهما ( من �لنوع فورد �يكو 
�سبورت - ��ستي�سن لوحة رقم )Q/81043( خ�سو�سي دبي �للون رمادي موديل 2015م ،  �تر�سد بذمته �ملذكورة �ملبلغ �عاله 37918.50 

درهم ) �سبعة �ثالثون �لف �ت�سعمائة �ثمانية ع�سر درهما �خم�سون فل�سا ( مل يتم �سد�دها 
�قد حا�ل �ملنذر مر�ر� �تكر�ر حيث �ن �ملنذر �سده على �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمته �إال �نه مل يحرك �ساكنا 

�طبقا لن�ض �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية رقم 1993/18 ��لتي تن�ض على :- 
�ذ� مل يدفع �ملدين �مل�سمون بالرهن يف تاريخ �ال�ستحقاق كان للد�ئن بعد �نق�ساء �سبعة �يام من تاريخ �نذ�ر �ملدين بالوفاء �ن يطالب من 

�ملحكمة � الذن له ببيع �ل�سيئ �ملرهون �ينظر يف �لطلب على �جه �ال�ستعجال �تعني �ملحكمة كيفية �لبيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �سد�د �جمايل �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم للمنذر  37918.50  درهم ) �سبعة �ثالثون �لف �ت�سعمائة �ثمانية ع�سر 
درهما �خم�سون فل�سا  ( �ذلك خالل ��سبوع من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر ، �يف حاله عدم �سد�دكم �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم ل�سالح �ملنذر 

يلتم�ض �عمال ن�ض �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية �حتميلكم كافة �لر�سوم ��مل�ساريف ��التعاب 
 املخطر      

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف الدع�ى  رقم  2018/9 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي  

�ىل �ملدعي عليه / �ملتنازع �سده ، حميد ر�سا علري�سا كدخد�ئي ، هذ� العالمك بان 
�ملدعي / �ملتنازع ر��سد در�ي�ض �حمد �سيف �لكتبي قد �قام عليك �لدعوى �عاله �مت 
�نتد�بنا خبري� فيها ، لذ� يلزم ح�سورك �� من ميثلك قانونا �جتماع �خلربة �ملزمع 
عقده يف مقر �خلبري �ملحا�سبي ��مل�سريف ، مكتب معاذ حممد حما�سبون قانونيون ، 
�لكائن يف �سقة 1507 �لطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميد�ن بني يا�ض - ديرة - دبي ، 
تليفون 941 2213-04  فاك�ض 912 2214-04  �ذلك خالل ��سبوع من تاريخ �لن�سر �يف 

حالة عدم �حل�سور �سيتم �إعد�د �لتقرير على �سوء �مل�ستند�ت �ملقدمة من �ملدعي. 
هذه �لدعوى �إعماال لن�ض �لقانون.      

اخلبري املنتدب 
معاذ حممد - حما�شب قان�ين 

اإعالن حل�ش�ر اإجتماع خربة 
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حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية - الدائرة التجارية الكلية الثانية 

الدع�ى رقم 2017/6073 مدين كلي  
للمحاماة  بهيان  بن  مكتب  قانونا/  �ميثله  �ملن�سوري  ر��سد  حممد  خليفة   / �ملدعي  من  �ملرفوعة 
��ال�ست�سار�ت �لقانونية �سد �ملدعي عليها ��ملطلوب �إعالنها : موؤ�س�سة ركاز �لعقارية  �ميثلها/ بطي 
�سعيد بطي علي �ملهريي )�إمار�تي �جلن�سية(  قد حتدد موعد �جتماع �خلربة �حل�سابية ��لند�سية يوم 
�الأحد �ملو�فق 2018/4/15م �ل�ساعة �لثانية بعد �لظهر مبقر �كيل �ملدعية / مكتب بن بهيان للمحاماة 
��ال�ست�سار�ت �لقانونية �عنو�نهم : دبي - منطقة بزن�ض باي - �سارع �الأبر�ج - بناية بيز�تار - �لطابق 
�لتا�سع ع�سر - مكتب )12(  يرجى من �ملدعي عليها �� من ينوب عنها قانونا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ح�سور �جتماع �خلربة يف �ملوعد �ملحدد �عاله �أمام �خلبري �حل�سابي ��مل�سريف / �لدكتور عبد�هلل حممد 
�ل�سم�سي ، لالإت�سال هاتف متحرك : 6285562 050 - فاك�ض رقم : 5387711 06  ��أمام �خلبري �لهند�سي 

/ �أبر�هيم بكري قطان ، 
لالإت�سال هاتف متحرك : 6232162 050

عن جلنة اخلربة الثنائية  
اخلبري احل�شابي وامل�شريف / الدكت�ر -عبداهلل حممد ال�شم�شي    

دع�ة لجتماع اخلربة 
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 مذكرة تبليغ م�عد جل�شة بالن�شر ب�رود التقرير 
 الرقم 2017/179 جتاري كلي  

�ىل �ملدعي عليهم / 1- �سركة �ل�سعبية للهند�سية - ذ م م  2-�سابيا �نريجي - �ض م ح
3- �ل�سعبية مارين  4-عبد�ل�سكور قمر �لدين غازي  5- جاكادي�سان كورياكوت

6- ��د�كي بر�مبيل ماثيو �لك�سندر 
حيث �أن �ملدعي / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

قد �أقام عليك �لدعوى رقم 2017/179 جتاري كلي 
يوم  �لثانية  �لكلية  �لتجارية  �لد�ئرة  �خليمة  ر�أ�ييض  حمكمة  �إىل  ح�سورك  يقت�سي  �عليه 
 ، �لييدعييوى  على  لالإجابة  �ذلييك  م�ساء  �خلام�سة  �ل�ساعة    2018/4/19 �ملييو�فييق  �خلمي�ض 
�تقدمي ما لديك من بيانات �دفوع �يف حالة تخلفك عن �حل�سور �أ� �إر�سال �كيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد �أعاله فاإن �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا بحقك.  
 اأمني ال�شر 

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإعالن بالن�شر 

 2018/47 مدين جزئي
�ملدعية / �كالة �ل�سرق لل�سفريات ��ل�سياحة 

�ىل �ملدعي عليه / ر�جي�ض كينادي جون �سانثو بن جون �سانثو�سا 
قد �قامت �ملدعية �لدعوى �حلقوقية 2018/47 مدين جزئي  

�طلبت فيها �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �قدره 372735 
�ملطالبة  تيياريييخ  ميين  �سنويا   %12 بييو�قييع  �لقانونية  بالفائدة  �لييز�مييه  مييع  درهييم 
�لق�سائية �حتى متام �ل�سد�د ��لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم ��مل�سر�فات �مقابل 
يوم  �خليمة  بيير�أ�ييض  �لييدعييوى  �إد�رة  �ىل  ح�سورك  يقت�سي  مما  �ملحاماة   �تعاب 
�لثالثاء 2018/4/17 م �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا �أ� �إر�سال �كيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد - حرر بتاريخ : 2018/4/8 
 مدير  اإدارة الدع�ى 

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم   2018/2355      

�ملنذر  :  عبد�هلل �بر�هيم ثاين بن جرب �ل�سويدي - �إمار�تي �جلن�سية 
�ليا�ض  دينو  �هلل  ب�سرة   / �ل�سيدة  �متثلها  �لعقارية  لال�ست�سار�ت  ب�سرى   : �ليه  �ملنذر 
عييارف حيدر جمايل غالم حيدر  �ل�سيد/  ، �ز�جها  باك�ستانية �جلن�سية   - حاكم علي 

غالم - باك�ستاين �جلن�سية )جمهول حمل �القامة( 
�لف  ��ربعون  �قييدره )340.000 درهييم( ثالثمائة  ب�سد�د مبلغ  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يكلف 
�سي�سطر  ��ال  �لن�سر  ��ستالمه هذ�  تاريخ  �يييام من  �ق�ساها خم�سة  درهما خالل مدة 
بالتعوي�ض  ��ملطالبة  حقه  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �الجييير�ء�ت  كافة  التخاذ  �ملنذر 
ر�سوم  بكافة  �ليه  �مليينييذر  حتميل  مييع  �مليينييذر  لييه  تعر�ض  �سرر  �أ�  عطل  �أي  عيين  �ملنا�سب 

�م�ساريف �لتقا�سي ��تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم   2018/2348      

�ملنذر  :  �سركة �أحمد م�سعان �ل�سمري ��سركاه للتجارة 
بوكالة �ملحامية / �ساره �ساه بيك حممد �لبلو�سي 

�سد �ملخطر �ليها )�سركة( �لبحر �الأبي�ض لل�سحن ��لتوريد - ذ م م  
)جمهول حمل �القامة( 

ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليها - ب�سر�رة �سد�د قيمة �لفو�تري �ملرت�سدة لديكم مببلغ 654.245.44 درهم 
نظري توريد �لب�ساعة ل�سركتكم على �ن يتم �ل�سد�د خالل )7 �يام( �ذلك تنفيذ� الحكام �ملو�د رقمي 
�يام من تاريخ  �لقانونية  7  �ملدة  �ل�سد�د خالل  �ملدنية ��ذ� مل يتم  )143.144( من قانون �الجيير�ء�ت 
�الإعالن بالن�سر عندها �سي�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �سدكم للمطالبة ب�سد�د قيمة 

�لفو�تري �ما ي�ستجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ �حلكم ��لر�سوم ��مل�ساريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    اإعالن  بالن�شر
 رقم 2018/2349   

�ملنذر  : موؤ�س�سة �رنكو للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : ملي�سيت  لالعالن 

�ملو�سوع 
ينذ �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د مبلغ �قدره )38099( درهم ، ��ملرت�سدة بذمته من 
تاريخ  ميين  �ق�ساه )30(  مييدة  �ذلييك خييالل  ي�ستجد منه  �اليييجييارييية �مييا  �لقيمة 
�لن�سر، ��إال �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له 
ل�سنة   26 رقم  �لقانون  �ملييادة )19/25 من  لن�ض  �لعقار  باخالء  ��ملطالبة   ، حقه 

2007 ��عتبار �لعقد منتهيا من تلقاء نف�سه ، �رفع �لدعوى �ملو�سوعية. 
  الكاتب العدل
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  اإعالن �شطب قيد

تعلن �ز�رة �القت�ساد باأن �ل�سادة/ �سركة �سانكتا كابيتال �دفاي�سوري  فرع دبي  مكتب متثيل 
)�جلن�سية : �ملنطقة �حلرة بالفجرية( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة  
دبي )�لعنو�ن : �ملركز �لتجاري - بردبي - مكتب رقم 404 ملك مر��ن عبد�هلل �لر�ستماين ، 

�ض ب : 27363(  ��ملقيدة حتت رقم )4370( يف �سجل �ل�سركات �الأجنبية يف �لوز�رة.
�تنفيذ�ً الأحكام �لقانون �الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية �تعديالته 
�إجيير�ء�ت �لرتخي�ض لفر�ع  ��لقر�ر �لييوز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان �عتماد دليل 

�مكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج ��ملناطق �حلرة بالد�لة.
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �العرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 

ال يتجا�ز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �ص.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/201 جتاري جزئي                               
�ىل �ملدعي عليه /1 - �لنادي �مللكي للفر��سية - �ض ذ م م   2- م�سطفى علي �حمد عم�سان ب�سخ�سه �ب�سفته 
مدير �لنادي �مللكي للفر��سية - �ض ذ م م   جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �سركة حممد �لهاملي 
لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ماف�ض - �ض ذ م م  �ميثله / �بر�هيم مو�سى علي مر�د �لبلو�سي ،  مبا �ن �ملدعي / 
�أعيياله �عليه  �قييام �لدعوى �ملذكورة  �لغذ�ئية ماف�ض - �ض ذ م م  قد  �ملييو�د  �سركة حممد �لهاملي لتجارة 
بندب �خلبري  �ملحكمة  قييررت   : �لتايل  �لتمهيدي  بتاريخ  2018/4/4  �حلكم  �ملحكمة حكمت  بيياأن  نعلنكم 
�حل�سابي �ساحب �لد�ر باجلد�ل تكون مهمته  �الطالع على ملف �لدعوى ��مل�ستند�ت �ملقدمة فيها  �ما 
�ملنتظمة ��ملر��سالت  �لورقية ��اللكرت�نية  �لتجارية  �ل�سجالت ��لدفاتر  ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم �كذ� 
�لورقية ��اللكرت�نية �ملتبادلة بني طريف �لتد�عي �ن تكون حمررة باللغة �لعربية �� مقدم ب�ساأنها ترجمة 
بينهما  �لتي متت  �ملعامالت  �نييوع  �لدعوى  �لتعاقدية بني طريف  �لعالقة  ��قييع  لبيان حقيقة   - معتمدة. 
�ن كان ��سندها تاريخ بدنها ��سببها �ما ترتب عليها. �حييددت مبلغ ثالثة �الف درهم كاأمانة على ذمة 
�ملو�فق  �الربعاء   �ملحكمة جل�سة يوم  لها  �ملحكمة. �حددت  ب�سد�دها خلز�نة  �ملدعية  �لزمت  �تعاب �خلبري 

.Ch1.C.14 2018/5/23  �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2018/45 جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه /1 - بونهانى للتجارة - �ض ذ م م  2-ديباك فينود باهو� )ب�سفته �لكفيل �ل�سخ�سي 
ملديونية بونهاين للتجارة - �ض ذ م م ( جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي  / بنك دبي �لتجاري - �ض 
دبييي �لتجاري - �ض م  �آل علي - مبا �ن �ملدعي  / بنك  �لناخي  م ع �ميثله / عبد�هلل خمي�ض غريب 
باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ ..... �حلكم �لتمهيدي  �أعاله �عليه نعلنكم  ع  قد �قام �لدعوى �ملذكورة 
�لتايل : حكمت �ملحكمة ح�سوريا �قبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �مل�سريف  �ملخت�ض �ساحب 
�ن  �مييا ع�سى  �لييدعييوى �م�ستند�تها  �الطييالع على ملف   : كاالتي  - �تكون مهمته  بيياجلييد�ل  �لييد�ر 
�ملر��سالت  على  ��الطييالع  �الميير  لزم  �ن  عليها  ��ملدعي  �ملدعية  �ىل مقر  ��النتقال  يقدمه �خل�سوم 
�لورقية ��اللكرت�نية �ن �جدت �ل�سجالت ��لدفاتر �لتجارية �لورقية ��اللكرت�نية �حددت �مانة 
خربة �قدرها 10000  ��لزمت )�ملدعي ( ب�سد�دها.  �حددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 

.  Ch1.C.15 2018/4/24 �ل�ساعة 30 : 9 �سباحا يف �لقاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2018/175 جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه /1 - مارينا للت�سميم 2- ر�جي�ض �سيفا �سانكار� بيالي ب�سفته مدير / مارينا 
للت�سميم ��سامن �كفيل �سخ�سي للقر�ض - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك بر�د�   
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله �عليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ ..... �حلكم �لتمهيدي 
�ملخت�ض  �مل�سريف   �خلبري  بندب  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  �قبل  ح�سوريا  �ملحكمة  حكمت   : �لتايل 
�ساحب �لد�ر باجلد�ل - �تكون مهمته كاالتي : �الطالع على ملف �لدعوى �م�ستند�تها �ما 
ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم ��النتقال �ىل مقر �ملدعية ��ملدعي عليها �ن لزم �المر ��الطالع على 
�ملر��سالت �لورقية ��اللكرت�نية �ن �جدت �ل�سجالت ��لدفاتر �لتجارية �لورقية ��اللكرت�نية 
�حددت �مانة خربة �قدرها 5000 ��لزمت )�ملدعي( ب�سد�دها.  �حددت لها �ملحكمة جل�سة يوم 

.  Ch1.C.15 الحد  �ملو�فق 2018/4/15 �ل�ساعة 30 : 9 �سباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

 يف الدع�ى رقم 2018/202  تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- بر�لوجيك�ض - �ض ذ م م 2-�سار��ن �سينغ الل �سينغ بهوجال جمهويل حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �الإ�سالمي - �ض م ع �ميثله / �حمد مهري خمي�ض عبيد بن م�ساحر - قد 
�ملنفذ به �قييدره )88700( درهييم �ىل  �ملبلغ  �عيياله ��لز�مك بدفع  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقييام عليك 
طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة.  - بف�سخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك �مالحقها �ملوؤرخة 2014/9/22 
�خلا�سة بالوحدة �لعقارية رقم )102( �لطابق �الأ�ل بناية رقم )1( �مل�سماة )مز�يا بزن�ض �فينيو �يه �يه 
1( ، �ملقامة على �الر�ض رقم )846( مبنطقة �لثنية �خلام�سة بدبي ، ��لز�م �ملدعي عليهم بت�سليم �لعقار 
مو�سوع �التفاقية خاليا من �ل�سو�غل �در �حليازة �ىل �ملدعي ��لغاء �إ�سارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة يف �سهادة 
لعقد  بالتمليك طبقا  �ملنتهية  �الجييارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  عليهما )تخ�سع  �ملدعي  ل�سالح  �مللكية 
�لد�ئرة( �تكليف د�ئرة �الأر��سي ��الأمييالك لتنفيذ ذلك.  �ملودع لدى  �ملنتهي بالتملك �ملحقاته  �اليجار 
�عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجيير�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدع�ى 2018/399  جتاري كلي 
�سليمان  حممد  عبد�هلل  2-في�سل  م  م  ذ  �ض   - �للي�سيلي  ق�سر  /1-بقالة  عليه  �ملدعي  �ىل 
�لعوى 3-ب�سري بوتو�سريمال ميتال كونحمد  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
دبي �لتجاري - �ض م ع �ميثله / من�سور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين   قد �أقييام عليك 
بان  ��النييفيير�د  ��لتكافل  بالت�سامن  عليهم   �ملدعي  بييالييز�م  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لييدعييوى 
��ستني  �ت�سعة  ��ربعمائة  درهم فقط مليون  �قييدره )1.469.146.68  للمدعي مبلغ  يييوؤد�� 
�لف �مائة ��ستة ��ربعني درهم �ثمانية ��ستني فل�ض( ��لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا 
من تاريخ �ملطالبة �حتى �ل�سد�د �لتام. �حددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/4/23 
�ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا 
�عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل �يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعادة اعالن بالن�شر        
 يف  الدع�ى 2018/400  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه /1-حييير�ء للنقل �لييربي - �ض ذ م م  2-عييبييد�ليير�ؤ�ف نييور حممد 3-�سمري 
عبد�لر�ؤ�ف نور حممد جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 
�ميثله / من�سور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �لز�م 
�ملدعي عليهم  بالت�سامن ��لتكافل ��النفر�د بان يوؤد�� للمدعي مبلغ �قدره )588.405.79 
��سبعني  �ت�سعة  در�هييم  �خم�سة  ��ربعمائة  �لييف  �ثمانني  �ثمانية  خم�سمائة  فقط  درهييم  
�لتام  �ل�سد�د  �حتى  �لييدعييو  قيد  تيياريييخ  ميين  �سنويا   %12 بييو�قييع  �لقانونية  ��لييفييائييدة  فل�ض( 
 2018/4/29 �ملو�فق  �الحييد  يوم  لها جل�سة  �حييددت  �ملحاماة.   ��تعاب  ��مل�ساريف  ��لر�سوم 
�ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا 
�عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل �يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1124  جتاري جزئي              

حمل  جمهول   - �لبلو�سي  ح�سني  ل�سكري  �سانبيه  1-يو�سف   / عليه  �ملدعي  �ىل 
م ع �ميثله / من�سور  - �ض  �لوطني  دبييي  �الإميييار�ت  بنك  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا 
�ملطالبة  �مو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد   - �لزرعوين  �حمد  حممد  عبد�هلل 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ �قدره )169.232.49 درهم( ��لر�سوم ��مل�ساريف ��تعاب 
�ملحاماة ��لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة  �حتى �ل�سد�د �لتام.  �حددت لها جل�سة 
لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2018/4/16  �الثنني   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدع�ى 2018/1076  جتاري جزئي 

�إ�سماعيل �سامبيه ر��سد �سعيد  جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1- جميلة مطر ز�جة  �ىل 
�لوطني - �ض م ع �ميثله / من�سور عبد�هلل  �الإميييار�ت دبي  �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
حممد �حمد �لزرعوين - قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها  �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
��سبعمائة  �لف  �ع�سر�ن  ��ربعة  مائة  )فقط  درهم   )124.754.28( مبلغ  �ملدعي   للبنك 
�سنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  ��لفائدة  فل�ض(  �ع�سر�ن  �ثمانية  درهييم  �خم�سون  ��ربعة 
��تعاب  ��مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  ��لييز�م  �ل�سد�د  متام  �حتى  �ملطالبة  تاريخ  من 
�ملحاماة.   �حددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2018/4/19  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1108  جتاري جزئي              

�ليييرم  جمييهييول حمل  عييبييد�هلل  �ملييدعييي عليه / 1-�حييمييد حممد عبد�لرحمن  �ىل 
م ع �ميثله / من�سور  - �ض  �لوطني  دبييي  �الإميييار�ت  بنك  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا 
�ملطالبة  �مو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد   - �لزرعوين  �حمد  حممد  عبد�هلل 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ �قدره )271.252.40 درهم( ��لر�سوم ��مل�ساريف ��تعاب 
�ملحاماة ��لفائدة   12% من تاريخ �ملطالبة �حتى �ل�سد�د �لتام.  �حددت لها جل�سة 
يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/4/25  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/2342  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�ين �ستاي �ين د�ي لتاأجري بيوت �لعطالت - �ض ذ م م   جمهول 
حمل �القامة مبا �أن �ملدعي/ر��سايل كاالبوتوك كويفا -  قد �أقام عليك �لدعوى 
�مو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )4666 درهم( �تذكرة عوده مببلغ 
  )MB180903438AE( لر�سوم ��مل�ساريف  رقم �ل�سكوى�� )2500 درهم(
�حددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق 2018/4/22  �ل�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة : 
Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل �يف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2017/1808  ا�شتئناف عمايل    

�الأعمال   �يييديييا خلييدمييات رجييييال  بيي�ييسييت  �مليي�ييسييتيياأنييف �ييسييده/ 1-  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /فاطمة �لزهر�ء م�سطفى 
�لنحا�ض بحر حممد   قد ��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 
لها جل�سه  �حييددت   2017/9/19 بتاريخ  2017/2884 عمايل جزئي 
يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2018/4/26   �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 �عليه يقت�سي ح�سوركم �� من ميثلكم قانونيا 

�يف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/714   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهم /1- �ملفهوم لالأحذية ��ملالب�ض - �سركة ذ�ت م�سوؤ�لية حمد�دة  
2-�سمر �ل�سهري �نطو�ن ملحم �ساكر 3-بيج �سيل )فرع �ملفهوم لالأحذية ��ملالب�ض - ذ 
 م م )فرع �ل�سارقة(  4- �سركة �ملفهوم لالحذية ��ملالب�ض - ذ م م - )فرع �ل�سارقة( -1 ، 
�ييسييوز - �ييض ذ م م  جمييهييويل حمييل �القيياميية مبييا �ن طييالييب �لتنفيذ/ 5- ر��ييسييييينييي 
�أقام  م�سرف عجمان - �ض م ع  �ميثله / حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال - قد 
�قدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  ��لييز�مييك  �عيياله  �ملييذكييورة  �لتنفيذية  �لييدعييوى  عليك 
�ملحكمة  فان  �عليه  �ملحكمة.   خزينة   �� �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )6442087.39(
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل  �ستبا�سر �الجيير�ء�ت 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1149   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما /1-  �سركة ريجينت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �ض ذ م م  
2-��سرف �ميبي�سي با�� موالبويل ب�سفته كفيل �سامن جمهويل حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف عجمان �ميثله / بنك �الحتاد �لوطني - �ميثله 
�أقييام عليك �لدعوى �لتنفيذية  / عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي  - قد 
�ملذكورة �عاله ��لز�مكم بالت�سامن بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )1298515.94( 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فييان  �عليه  �ملحكمة.   خزينة   �� �لتنفيذ  طييالييب  �ىل  درهيييم 
 15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الجيير�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/95  ا�شتئناف مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-كون�سيبت 360 - �ض م ح - ذ م م - حاليا - فورموال  
�مل�ستاأنف / �ييض م ح - ذ م م - �سابقا  جمهول حمييل �القيياميية مبييا �ن   - 360

حممد  ��سماعيل  علي   / �ميثله  م  م  ذ   - حييرة  منطقة  لال�ستثمار�ت  تيكوم 
 : رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد    - �لزرعوين  عبد�هلل 
2017/600 مدين كلي بتاريخ 2018/1/23 �حددت لها جل�سه يوم �خلمي�ض 
 ch2.E.23 رقييم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/4/26 �ملييو�فييق 
�عليه يقت�سي ح�سوركم �� من ميثلكم قانونيا �يف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2017/2396 جتاري كلي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- �سيف الين لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �ض ذ م م 2-�ستار 
جبار مييعييارج  جمهويل حمييل �القيياميية مبييا �أن �ملييدعييي / جلف بييرت�كييم - �ييض م ح  
�لدعوى  يف    2018/1/31 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/جلف برت�كم - �ض م ح  بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ 1000.000 مليون درهم ��لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع %9 
�سنويا من 2016/11/27 �حتى متام �ل�سد�د ��لزمتها بامل�ساريف �مبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/176 جتاري كلي 
ذ م م / �ميثلها مديريها / �سعيد خان  �لفنية - �ض  �ىل �ملدعي عليه /1 - �سعيد خلدمات 
�لفندقية  ��ل�سقق  جلوريا  فندق  �ملييدعييي/  �ن  مبا  �القيياميية  حمل  جمهول  خييان   عبد�لغفار 
منطقة حرة ذ م م �ميثلها مديرها / حممد �حمد فريد    قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
�ملحكمة  حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   ..... بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بيياأن  نعلنكم  �عليه 
ح�سوريا �قبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �حل�سابي �ملخت�ض �ساحب �لد�ر باجلد�ل - 
�تكون مهمته كاالتي : �الطالع على ملف �لدعوى �م�ستند�تها �ما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم 
�لورقية  �ملر��سالت  �الميير ��الطييالع على  لزم  �ن  ��ملدعي عليها  �ملدعية  ��النتقال �ىل مقر 
��اللكرت�نية �ن �جدت �ل�سجالت ��لدفاتر �لتجارية �لورقية ��اللكرت�نية �حددت �مانة 
�الحد   يوم  جل�سة  �ملحكمة  لها  �حييددت  ب�سد�دها.   )�ملدعي(  ��لزمت   10000 �قدرها  خربة 

.  Ch1.C.15 ملو�فق 2018/4/15 �ل�ساعة 30 : 9 �سباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 2344/2018/3(         

�ملنذر  : بوليفارد ريتيل  - �ض ذ م م �ميثلها �ل�سيد/ حممد قا�سم حممد قا�سم ، مبوجب �كالة رقم 2017/1/261088 
�ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ  28.11.2017  

�لعنو�ن : دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  - �ض ب : 12311 دبي - �إ . ع. م  ت : 045114994/045114500 
�ملنذر �ليها : بر�ي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م )فرع( �عنو�نه : �لعقار رقم 02-9 على قطعة �الر�ض رقم 343-9445 
مبنطقة �لو�سل - �إمارة دبي �لهاتف : 048854449  - فاك�ض : 048859020 - �ض ب : 115126 دبي ، �الإمار�ت �لعربية 

40R  CN �ملتحدة - رقم �الإحد�ثيات �لوطنية : 2494088756 
02-9 على قطعة  يخطر �ملنذر �ملنذر  �ليها ب�سر�رة �سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرت�سدة بذمتها على �لعقار رقم 
�الر�ض رقم 9445-343 مبنطقة �لو�سل - �إمارة دبي يف غ�سون ثالثني يوما �ذلك من تاريخ ن�سر  هذ� �الإعالن 
دبي  باإمارة  ��مل�ستاأجرين  �ملوؤجرين  بني  باملنازعات  �خلا�سة  �لق�سائية  لللجنة  �للجوء  �ىل  �ملنذرة  �ست�سطر  ��إال 
بغر�ض �لز�م �ملنذر �ليها باخالء �لعني �ملوؤجرة ��سد�د متاأخر�ت �اليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �الخالء �لفعلي 

مع �لز�مها بالر�سوم ��مل�ساريف ��تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 2345/2018/3(         

�ملنذر  : بوليفارد ريتيل  - �ض ذ م م �ميثلها �ل�سيد/ حممد قا�سم حممد قا�سم ، مبوجب �كالة رقم 2017/1/261088 
�ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ  28.11.2017   

�لعنو�ن : دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  - �ض ب : 12311 دبي - �إ . ع. م  ت : 045114994/045114500 
على قطعة �الر�ض رقم    13A-06 ملنذر �ليها : بر�ي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م )فرع( �عنو�نه : �لعقار رقم�
 ، �إمييارة دبي �لهاتف : 048854449  - فاك�ض : 048859020 - �ض ب : 115126 دبي  9443-343 مبنطقة �لو�سل - 

40R  CN �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - رقم �الإحد�ثيات �لوطنية : 2479488520 
على    13A-06 رقم  �لعقار  بذمتها على  �ملرت�سدة  �الإيجار  متاأخر�ت  �سد�د  ب�سر�رة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�إمييارة دبي  يف غ�سون ثالثني يوما �ذلك من تاريخ ن�سر  هذ�  قطعة �الر�ييض رقم 9443-343 مبنطقة �لو�سل - 
�الإعالن ��إال �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين ��مل�ستاأجرين باإمارة 
تاريخ �الخالء  �ملوؤجرة ��سد�د متاأخر�ت �اليجار �ملرتتبة عليها حتى  �لعني  �ليها باخالء  �ملنذر  �لز�م  دبي بغر�ض 

�لفعلي مع �لز�مها بالر�سوم ��مل�ساريف ��تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 2343/2018/3(         

�ملنذر  : بوك�ض بارك �ض ذ م م - �ميثلها �ل�سيد/ حممد قا�سم حممد قا�سم ، مبوجب �كالة رقم 2017/1/261088 
�ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 28.11.2017 

�لعنو�ن : دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ض ب : 123311 دبي  - �إ. ع. م  ت : 045114994/045114500 
M7-01  على قطعة �الر�ض   ،  M7-05 : ملنذر �ليها : بلومينج فود يو �إيه ئي - �ض ذ م م  ، �عنو�نه : �لوحدة رقم�
رقم 9412-343 مبنطقة �لو�سل - �إمارة دبي - �لهاتف : 043238989 - فاك�ض : 042328664 - �ض ب : 116357 دبي 

، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
  M7-01 ، M7-05 : يخطر �ملنذر �ملنذر  �ليها ب�سر�رة �سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرت�سدة بذمتها على �لوحدة  رقم 
على قطعة �الر�ض رقم 9412-3343 مبنطقة �لو�سل - �إمارة دبي يف غ�سون ثالثني يوما �ذلك من تاريخ ن�سر  هذ� 
�الإعالن ��إال �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين ��مل�ستاأجرين باإمارة 
�الخالء  تاريخ  عليها حتى  �ملرتتبة  �اليجار  متاأخر�ت  ��سد�د  �ملوؤجرة  �لعني  باخالء  �ليها  �ملنذر  �لييز�م  بغر�ض  دبي 

�لفعلي مع �لز�مها بالر�سوم ��مل�ساريف ��تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى. 

  الكاتب العدل

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/994 تنفيذ جتاري
�القامة  ذ.م.م جمهول حمل  �ل�سوكوال  فن  با�سن  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ملدينة للتغليف �ض.ذ.م.م �ميثله:علي ��سماعيل 
�عاله  �ملييذكييورة  �لتنفيذية  �لييدعييوى  �أقيييام عليك  قييد  �جلييرميين  �بر�هيم 
��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )28121( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الجييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �عليه  �ملحكمة  خزينة   ��
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/389 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد �لعلمي جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/لويدز تي ��ض بي بنك بي �ل �سي �ميثله:�سمري حليم كنعان 
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2018/3/8 �عالنكم ل�سد�د قيمة 
�لعقار  بيع  ��ال  �عييياله  �لتنفيذ  ملف  يف  درهيييم   )5788409( �ملطالبة 
حمل �حلجز )نوع �لعقار:قطعة �الر�ض - �ملنطقة:مر�سى دبي - رقم 
�لوحدة:8704  �ملنطقة 4 - رقم  �ملبنى:برج خليفة  ��سم  �الر�ييض:155 - 

خالل 30 يوم من تاريخ �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/899  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- مغ�سلة جر�ند بريل �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �قا�ض خري دين  قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )12667( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )1088( 
�الجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �عليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/923  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- مغ�سلة جر�ند بريل �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد زهري عوي�ض مالك كر�مت علي  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�قدره )10132( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
مبلغ )910( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/900  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- مغ�سلة جر�ند بريل �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أقيييام  عليك  قييد  �ييسيياه   �ييسيير�ر  �لتنفيذ/عبد�ملجيد حممد  �ن طالب  مبييا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره 
�ىل  باال�سافة  �ملحكمة  خزينة   �� �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )12450(
مبلغ )1092( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/898  تنفيذ عمايل 

جمهول  �ييييض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ل  �سي  �ف  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سبري �حمد حممد مر�د  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�قدره )7660( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
مبلغ )803( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/1073  تنفيذ عمايل 
جمهول  �ييييض.ذ.م.م  ��ل�سياحة  لل�سفر  �سيجنت�سر  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  �سينغ   الكهان  �لتنفيذ/�سان�سال  طالب  �ن  مبا  �القيياميية  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�قدره )4500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
مبلغ )610( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/953  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سريف علي �سمري علي فائق �سفوت جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ملحامي/علي ��سماعيل �بر�هيم ��سماعيل 
�لدعوى  �أقييام  عليك  �جلرمن �ميثله:��سامة ح�سن عثمان دبلوك  قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )3540( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/2731  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عامل �لنخبة للمقا�الت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / حممد فريد حممد ح�سني قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  عييودة  �تييذكييرة  درهييم(   20899( �قييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
��لر�سوم ��مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB181141770AE  �حددت لها جل�سة 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة     2018/4/19 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، �يف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3057  عمايل جزئي
�يييض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة  �ىل �ملدعي عليه / 1-ديييره غييازي خان للنقليات 
�أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة  مبا �ن �ملدعي / حممد ��سف �سرد�ر قد 
درهم   )2000( مببلغ  عييودة  �تييذكييرة  درهيييم(   1062( �قييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
��لر�سوم ��مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb181155802ae  �حددت لها جل�سة 
لذ�   ch1.A.4:بالقاعة �ض   10.00 �ل�ساعة     2018/4/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، �يف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1163  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بو�بة �خلليج ملو�د �لديكور �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / عمر فار�ق حممد �ف�سل قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  عييودة  �تييذكييرة  درهييم(   39925( �قييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
��لر�سوم ��مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB991233770AE  �حددت لها جل�سة 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة     2018/4/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، �يف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1455  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ح�سني  / 1-جميياهييد  عليه  �ملييدعييي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / غالم يا�سني �هلل ديتا قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )43962 درهم( �تذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  �ل�سكوى:mb180002036ae  �حددت  رقم  ��مل�ساريف  ��لر�سوم  درهم 
 ch2.E.22:جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/15   �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  �أ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ� 
حالة  �يف  �الأقيييل،  على  �أيييام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت   �� مييذكيير�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1951  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لتميز �لعاملية خلدمات رجال �العمال �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / حممد لبيب حامد �حمد قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )93666 درهم( �تذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
  MB180933613AE:ل�سكوى� رقييم  �ملحاماة  ��تعاب  ��مل�ساريف  ��لر�سوم 
�ض   09.30 �ليي�ييسيياعيية     2018/4/25 �مليييو�فيييق  �الربييييعيييياء  يييييوم  جييليي�ييسيية  لييهييا  �حييييييددت 
�عليك  قانونيا  ميثلك  من  �أ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ�   ch1.B.10:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل، �يف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2307  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �ي دي كي للتجارة �لعامة ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لييدعييوى �مو�سوعها  �أقيييام عليك  قييد  ��ييسييالم خالد حممود خليل   / �ملييدعييي  �ن  مبييا 
 )2000( مببلغ  عييودة  �تذكرة  درهييم(   97000( �قدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم ��لر�سوم ��مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB180373780AE  �حددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/4/25   �ل�ساعة 09.30 �ض بالقاعة
من  لييديييك  مييا  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أ�  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذ� 
مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، �يف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/2885  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سرمد لالعمال �لكهر�ميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / حممد طارق �ساه جهان قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها 
�قدره  عييودة مببلغ  �تذكرة  درهييم(   12524( �قدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات 
  MB181080940AE:ل�سكوى رقم� ��مل�ساريف يف  ��لر�سوم  )1500( درهم 
�ض   08.30 �ليي�ييسيياعيية     2018/4/22 �ملييييو�فييييق  �الحيييييد  يييييوم  جييليي�ييسيية  لييهييا  �حييييييددت 
�عليك  قانونيا  ميثلك  من  �أ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل، �يف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2761  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �يييض.م.ح.  للتجارة  �نرتنا�سيونال  لني  1-جييوين   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لييدعييوى �مو�سوعها  �أقييام عليك  �ملدعي / هلن يو�سف جييامي قد  �ن  �القيياميية مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )13610 درهم( �تذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهييم ��ليير�ييسييوم ��مليي�ييسيياريييف  �حيييددت لها جل�سة يييوم �الحييد �ملييو�فييق 2018/4/22   
�ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك 
قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل، �يف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3795  عمايل جزئي

�يييييض.ذ.م.م جمييهييول حمييل �القامة  لييالنيي�ييسيياء�ت  �ملييدعييي عليه / 1-نييوفييا  �ىل 
�أقييام عليك  نييور�لييزمييان غييازي عبد�لغفور غييازي قد  �ن �ملدعي / حممد  مبا 
�ليييدعيييوى �مييو�ييسييوعييهييا �ملييطييالييبيية مبيي�ييسييتييحييقييات عييمييالييييية �قيييدرهيييا )28566 
درهيييييم( �تيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000( درهييييم ��لييير�يييسيييوم ��مليي�ييسيياريييف رقم 
�الربعاء  ييييوم  جل�سة  لييهييا  �ل�سكوى:MB181631380AE.�حددت 
�ملو�فق 2018/5/9 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
 �� مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  �أ�  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/2618  عمايل جزئي
�ىل �ملييدعييي عييليييييه / 1-مليي�ييسيية تييفييا�ييسيييييل لييتييجييارة �الثيييياث ��لييديييكييور جمهول 
�أقام  قييد  �لنجار  �لييير�ؤف  �ملييدعييي / حمدي عبا�ض عبد  �ن  حمييل �القيياميية مبييا 
 27166( �قييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لييدعييوى  عليك 
درهيييييم( �تيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000( درهييييم ��لييير�يييسيييوم ��مليي�ييسيياريييف رقم 
�الربعاء  ييييوم  جل�سة  لييهييا  �ل�سكوى:MB180801201AE.�حددت 
فاأنت  لييذ�    ch1.B.10:بالقاعة �ييض   09.30 �ل�ساعة   2018/4/25 �ملييو�فييق 
مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3228  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  �ملعدنية  �الجييز�ء  �ملتطورة لرتكيب  1-�ل�سقوف   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  جمييهييول حمييل �القيياميية مبييا �ن �ملييدعييي / غييالب ح�سني الل ح�سني قييد 
 27658( �قييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لييدعييوى  عليك 
درهيييييم( �تيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000( درهييييم ��لييير�يييسيييوم ��مليي�ييسيياريييف رقم 
�ملو�فق  �الحييد  يييوم  جل�سة  لها  �ل�سكوى:mb181412212ae.�حددت 
مكلف  فيياأنييت  لييذ�    ch2.E.22:بالقاعة �ييض   08.30 �ل�ساعة   2018/4/22
 �� مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  �أ�  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3001  عمايل جزئي
ذ�  �ل�سخ�سية للرجال )�سابقا(  �ملدعي عليه / 1-مركز فك�ض للتجميل ��لعناية  �ىل 
�ستارز بابر )حاليا( جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بالل حمانى قد �أقام عليك 
�لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )14066 درهم( �تذكرة عودة 
.MB181289082AE:مببلغ )2000( درهم ��لر�سوم ��مل�ساريف رقم �ل�سكوى

�ض   08.30 �لييي�يييسييياعييية   2018/5/14 �ملييييو�فييييق  �الثيييينييييني  ييييييوم  جييليي�ييسيية  ليييهيييا  �حيييييييددت 
�عليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أ�  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذ�    ch1.A.5:بالقاعة
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�الأقل ، �نعلمكم باحالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �لعاملية �ل�سابعه .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1574  عمايل جزئي
�ىل �مليييدعيييي عييليييييه / 1-حيي�ييسييني �حلييينيييون لييالعييمييال �لييفيينييييية جميييهيييول حمل 
�القيياميية مبييا �ن �ملييدعييي / �لييدكيير�نييى �لييرببييرى علي حممد قييد �أقيييام عليك 
درهم(   37782( �قدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لدعوى 
�ل�سكوى  يف  ��مل�ساريف  ��لر�سوم  درهييم   )2500( �قييدره  عييودة مببلغ  �تذكرة 
�ملو�فق  �الربييعيياء  يييوم  جل�سة  لها  رقم:MB991469985AE.�حددت 
مكلف  فيياأنييت  ليييذ�    ch1.A.5:بالقاعة �ييض   08.30 �ليي�ييسيياعيية   2018/5/16
 �� مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  �أ�  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3518  عمايل جزئي

�القامة  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل  �مل�ساعد  لتجميع  1-�لفريد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى �مو�سوعها  عليك  �أقييام  قد  �سعبان  فييوزي حافظ  /هيياين  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية �قدرها )31968 درهم( �تذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم ��لر�سوم ��مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB181443768AE.�حددت لها 
  ch1.A.1:بالقاعة �ل�ساعة 10.00 �ض  �ملو�فق 2018/4/18  �الربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  �أ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ� 

مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3600  عمايل جزئي

�ييييض.ذ.م.م جمهول  ��لييدر�جييات  �ل�سيار�ت  لتاجري  1-�ملييرحييبييا   / عليه  �ملييدعييي  �ىل 
حميييل �القيييامييية مبيييا �ن �مليييدعيييي /�عيييجييياز حيي�ييسييني كييياجنيييو عييا�ييسييق حيي�ييسييني كاجنو 
عييمييالييييية �قدرها  �ملييطييالييبيية مب�ستحقات  �مييو�ييسييوعييهييا  �ليييدعيييوى  عييليييييك  �أقييييام  قييد 
رقم  ��مليي�ييسيياريييف  ��ليير�ييسييوم  درهيييم  عيييودة مببلغ )2000(  �تييذكييرة  درهييييم(   3108(
�ملو�فق  �الحييييد  ييييوم  جل�سة  لييهييا  �ل�سكوى:mb181477865ae.�حددت 
2018/4/22 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/11649  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد ن�سيب مفيد �ل�سعد��ي  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/1/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان 
توؤدي  بييياأن  عليها  �ملييدعييى  بييالييز�م  �ليي�ييسييعييد��ي  مفيد  ن�سيب  ل�سالح/�حمد  �عييياله 
نقد�  يقابلها  ما   �� عينا  �طنه  �ىل  عييودة  �تذكرة  درهييم   )76392( مبلغ  للمدعي 
ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر ��لزمتها �ملنا�سب من �مل�سر�فات 
. حكما مبثابة  ذلييك من طلبات  عييد�  ما  �رف�ض  فيها  ن�سيبه  �ملدعي من  ��عفت 
لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1832  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-تيكنوفا �ند�سرتيز �ييض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملطالبة  �مو�سوعها  �لييدعييوى  عليك  �أقيييام  قييد  �سامنوجام  /�سيفالينجام  �ملييدعييي 
درهم   )2000( مببلغ  عييودة  �تذكرة  درهييم(   59300( �قدرها  عمالية  مب�ستحقات 
��لر�سوم ��مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb991419863ae.�حددت لها جل�سة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2018/4/23 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت 
�أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت ��  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/12078  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ت�ست ��ف فيم جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ حممد يا�سني نور علي قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
��لر�سوم  درهييم   )2000( مببلغ  عييودة  �تييذكييرة  درهيييم(   85162( �قييدرهييا  عمالية 
يوم  جل�سة  لييهييا  �حييييددت    MB990005850:ل�سكوى� رقيييم  ��مليي�ييسيياريييف 
�الثنني �ملو�فق 2018/4/23   �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� 
�أيام على �الأقييل، �يف حالة تخلفك فاأن  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/783  تنفيذ عمايل 

دبي  فييرع  �ييييض.ذ.م.م  للمقا�الت  تييك  ��تييير  �مرييت�ض  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
قد  قا�سم   جمعة  �لتنفيذ/عبد�هلل  طالب  �ن  مبييا  �القيياميية  حمييل  جمهول 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة باال�سافة  �� خزينة  �لتنفيذ  به �قدره )31000( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ )2390( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/1179  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- بوتيك �سمبا �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/فازهابويل ماتيو بابو  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )21467( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �� خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )1704( درهم ر�سوم 
�لتنفيذية  �الجييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فييان  �عليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/769  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- كالر جلوبال ريت�ض �سريفي�س�ض �ييض.ذ.م.م جمهول 
�أقييييام  عليك  حمييل �القيياميية مبييا �ن طييالييب �لتنفيذ/كري�ن كييوبيياال  قييد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره 
�ىل  باال�سافة  �ملحكمة  خزينة   �� �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )70139(
مبلغ )5129( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/1159  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ييسييودري  �مييري  حافظ  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�بيير�ر خان   �لتنفيذ/عدنان �الهي  �ن طالب  جمهول حمل �القامة مبا 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �� خزينة  �لتنفيذ  درهييم �ىل طالب  �قييدره )34300(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  �عليه  ر�سوم خلزينة  درهييم  باال�سافة �ىل مبلغ )2622( 
�اللتز�م  عييدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/1223  تنفيذ عمايل 

جمهول  �يييض.ذ.م.م  لالقم�سة  �نرتنا�سونال  �لفون  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ثر� بوثيا بور�يل  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره 
�ىل  باال�سافة  �ملحكمة  خزينة   �� �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )23319(
مبلغ )1837( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  �عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/895  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- مغ�سلة جر�ند بريل �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أقييام  عليك �لدعوى  �لتنفيذ/فايز علي لياقت علي  قد  مبا �ن طالب 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله ��لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به �قدره )10132( 
�� خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )907(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �عليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/118  جتاري جزئي

�ن  �القامة مبا  �ل تي جمهول حمل  بارترنز جي  �ند  �ملدعي عليه/مالكومل  �ىل 
�ملدعي/بنك باحل�سا كار رينتال �ض.ذ.م.م �ميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه 
�قدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد 
�حتى  �ال�ستحقاق  تيياريييخ  ميين   %12 بييو�قييع  �لقانونية  ��لييفييائييدة  درهييم   )20.395(
يوم  جل�سة  لها  �ملييحيياميياة.�حييددت  ��تييعيياب  ��مل�ساريف  �لر�سوم  �مييع  �لتام  �ل�سد�د 
�لثالثاء �ملو�فق:2018/4/24 �ل�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.12 لذ� فاأنت 
�أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت ��  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/620  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/خليل يو�سف خليل يو�سف �ل�سقطري جمهول حمل �القامة مبا 
�حلمادي  حممد  �بر�هيم  �ميثله:علي  كر�ز  كاما�سو  �ندري�ض  �ملدعي/كاميلو  �ن 
�قدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بييالييز�م  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لييدعييوى  عليك  �أقييام  قد 
تاريخ  ميين  ��لييفييائييدة %9  �ملييحيياميياة  ��تييعيياب  ��مل�ساريف  ��ليير�ييسييوم  درهييم   )30500(
�ال�ستحقاق �حتى �ل�سد�د �لتام.�حددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق:2018/4/22 
من  �أ�  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ليي�ييسيياعيية:08:30�ييض 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/113  جتاري كلي
�ملييدخييل /1- �سركة الكييو�ييسييت جمييهييول حمييل �القيياميية مبييا �ن  �ىل �خل�سم 
عبد�هلل  �ميثله:حمد�ن  ليميتد  بر�يفت  �نرتنا�سيونال  �ملدعي/كر�كوديل 
عبد�لرحمن علي �لهرمي قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة بقبول 
��مل�ساريف  ��لر�سوم   103864 بالرقم  �ملودعه  �لتجارية  �لعالمة  ت�سجيل 
�مقابل �تعاب �ملحاماة.�حددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق:2018/4/16 
�ل�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/523  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/ر�ما �سي�ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- ح�سني علي �سكر �هلل ��ستو�ر 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �حمد �ال�سعد لتجارة لو�زم �ملدخنني 
�مو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �ملال  ح�سن  �حمد  ر�سا  �ميثله:ح�سن  ذ.م.م 
يوم  جل�سة  لها  ��مل�ساريف.�حددت  ��لر�سوم  درهم   )1.109.772( مببلغ  �د�ء  �مر 
�خلمي�ض �ملو�فق:2018/4/26 �ل�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.2.E.21 لذ� فاأنت 
�أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت ��  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/408  جتاري جزئي
�القيياميية مبا  1-  كوالمو التيل حممد علي جمهول حمل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أقيييام  قييد  �ييييض.ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاجري  �ستي  فا�ست  �ملييدعييي/  �ن 
�مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ �قدره )11440( درهم ��لر�سوم 
��مل�ساريف. �حددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/4/17   �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت   �� مييذكيير�ت  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  �عليك 

بثالثة �أيام على �الأقل �يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/244  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �سركة كو�سي �لتجارية )�سركة ذ�ت م�سوؤ�لية حمد�دة( 2- حممد عاطف 
�بر�هيم حممد �بر�هيم 3- حممد �بر�هيم �سودري حو�سي 4- حممد كا�سف �بر�هيم حممد 
�ييض.م.ع �ميثله:موزة  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  �بر�هيم جمهول حمل 
عبيد ربيع �خلظر قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم من 1 �ىل 
4 بالت�سامن ��لتكافل ��لت�سامم  مببلغ )22.002.724.30( درهم ��لفائدة 12% من تاريخ 
�ملطالبة �حتى �ل�سد�د �لتام ��لز�م �ملدعي عليها 5 بنقل عقد �يجار �الر�ض رقييم:597-943-
C387-597 ل�سالح �لبنك ��لز�مهم �لر�سوم ��مل�ساريف ��تعاب �ملحاماة. �حددت لها جل�سة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/4/17   �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل �يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/562  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  فرع �سركة �ي ��ض �ي تي �يه �ي 2- ماهي�ض فايدياناتان �ينيكل جمهول 
�حمد  طه  ال�سحابها  �لكمبيوتر  مل�ستلزمات  �لعربية  �ل�سركة  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�أقام عليك �لدعوى  �لهمري قد  خيارى ��سريكه �ميثله:حمد�ن عبد�هلل عبد�لرحمن علي 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن ��لت�سامم بان يدفعو� للمدعية مبلغ  �مو�سوعها �ملطالبة 
تاريخ  من   %12 ��لفائدة  �ملحاماة  ��تعاب  ��مل�ساريف  ��لر�سوم  درهييم   )7.821.989( �قييدره 
�ال�ستحقاق �حتى �ل�سد�د �لتام. �حددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2018/4/19   �ل�ساعة 
Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك  9.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل �يف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/58  جتاري كلي
بادن  نايجل   -2 ذ.م.م  ��لكهربائية  �مليكانيكية  للمقا�الت  هييايييد�ن    -1  / عليه  �ملييدعييي  �ىل 
�ين�ستون هوملي�ض 3- كري�ستوفري بول بر�كي�ض جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ موؤ�س�سة 
�جلالل للتجارة ل�ساحبها/مهند جالل عبد �حلكم �لنوباين �ميثله:عبد�هلل علي عبد�لوهاب 
مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �ل�سويدي  عبد�هلل 
�قدره )2433288.24( درهم ��لر�سوم ��مل�ساريف ��تعاب �ملحاماة ��لفائدة بو�قع 9% من تاريخ 
قيد �لدعوى �حتى �ل�سد�د �لتام ��سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. �حددت لها جل�سة 
يوم �الحد �ملو�فق  2018/4/22   �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل �يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/536  جتاري كلي 
حمل  جمهول  دبي  فرع   - ذ.م.م  �سريف�سز  ماجنمنت  ��ست  عليه/1-بريل  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ميان لنقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة ��خلفيفة �ض.ذ.م.م 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/9/20  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/ميان لنقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة ��خلفيفة �ض.ذ.م.م  بالز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�ستة ماليني �ثالثة �ثمانون �لفا �ثمامنائة 
�ملطالبة  تيياريييخ  ميين  �سنويا   %9 بييو�قييع  �لقانونية  ��لييفييو�ئييد  درهييمييا(  ��ربييعييون  �خم�سة 
�لق�سائية �حلا�سل يف:2017/3/9 �حتى �ل�سد�د �لتام ��لزمت �ملدعي عليها �مل�ساريف 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهييم  �لف  �مبلغ 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �العييالن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/1322  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1-بي تي �ل �سوالر منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/

��سن للخدمات �لهند�سية ملالكها ها�سم حممد �ملرز�قي �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد �ض.ذ.م.م 
نعلنكم  متيم  بن  حممد  علي  �حمد  �ميثله:فهد  �المييني  حنيفه  مديرها/حممد  ميثلها 
�عاله  �ملييذكييورة  �لييدعييوى  يف    2017/12/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بييان 
�لو�حد  �ل�سخ�ض  �سركة  �ملرز�قي  حممد  ها�سم  ملالكها  �لهند�سية  للخدمات  ل�سالح/��سن 
�ض.ذ.م.م ميثلها مديرها/حممد حنيفه �المني بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ 
�ل�سد�د  متام  حتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  ��لفائدة  درهييم   )56709.40(
��لزمتها بامل�ساريف �مبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
با�سم  �سدر  �العييالن  هييذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خييالل ثالثني  لال�ستئناف 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/2378  جتاري كلي 

�ملدعي/يا�سر حممود  �ن  �القامة مبا  �حمد جمهول حمل  �ملدعي عليه/1-عو�ض مي�سرة عو�ض  �ىل 
�لدعوى  يف    2018/1/31 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بييان  نعلنكم  عبد�لقادر  حممد 
يا�سر  للمدعي  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملذكورة �عاله ل�سالح/يا�سر حممود حممد عبد�لقادر 
��لفائدة  درهم   )2.862.306( درهييم   ��ستة  �ثالثمائة  �لف  ��ستون  ��ثنان  �ثمامنائة  مليونني  مبلغ 
�لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك �حتى متام �ل�سد�د ��لز�م �ملدعي عليه 
�لف  �ثالثون  �ت�سعة  �سبعمائة  مبلغ  �ملتحركة(  للهو�تف  قلم�ساه  )�سباب  �لثانية  للمدعية  يوؤدي  بان 
�مئتي درهم )739.200( ��لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% من تاريخ �ال�ستحقاق �حتى متام 
�ل�سد�د ��لز�م �ملدعي عليه بامل�ساريف �مبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/1066  جتاري كلي 
�لهند�سة  ر��يييض  �سركة   -2 ذ.م.م  لييالنيي�ييسيياء�ت  عليه/1-�سي�ستم  �ملييدعييي  �ىل 
�قام  قييد  �يييض.م.ع  �لتجاري  دبييي  �ملدعي/بنك  �ن  �القيياميية مبييا  جمهول حمييل 
لدعوى �ملذكورة �عاله �عليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/3/15 
بندب  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  �قبل  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم 
�لدعوى  هييذه  يف  خبري�  بيياجلييد�ل  �ليييد�ر  �ساحب  �ملخت�ض  �مل�سريف  �خلبري 
، �حييييددت لها  �ليي�ييسييادر بتلك �جلييليي�ييسيية  تييكييون مهمته �فيييق ميينييطييوق �حلييكييم 
�ملييو�فييق:2018/4/19 �ل�ساعة:09:30 �سباحا يف  �ملحكمة جل�سة يوم �خلمي�ض 

�لقاعة:ch2.E.22 لور�د �لتقرير. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/267  جتاري كلي 
مبا  �القامة  حمل  جمهول  �نرتنا�سيونال  فور�ستايل  �نيزياتيف  عليه/1-فينفور  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/�المار�ت �سرت�نغ فور�ض لتقويه �خلر�سانه �ميثلها مالكتها/�مال �حمد حممود  �ن 
قد �قام لدعوى �ملذكورة �عاله �عليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:... �حلكم �لتمهيدي 
�ملخت�ض  �لهند�سي  �خلبري  بندب  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  �قبل  ح�سوريا  �ملحكمة  �لتايل:حكمت 
�ساحب �لد�ر باجلد�ل �تكون مهمته كاالتي �الطالع على ملف �لدعوى �م�ستند�تها �ماع�سى 
�ن يقدمه �خل�سوم ��النتقال �ىل مقر �ملدعية عليها �ن لزم �المر ��الطالع على �ملر��سالت 
�لورقية ��اللكرت�نية �ن �جدت �ل�سجالت ��لدفاتر �لتجارية �لورقية ��اللكرت�نية �حددت 
�مانة خربة �قدرها 10000 ��لزمت �ملدعي ب�سد�دها ، �حددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �الحد 

 .ch1.C.15:ملو�فق:2018/4/15 �ل�ساعة:09:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2001/510 تنفيذ الحكام         
�ملنفذ �ييسييده/1- يو�سف حمييمييود حمييمييد   جمييهييول حمييل �القامة  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني -  قررت حمكمة دبي 
�قدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�سد�د  �عالنكم    2018/4/2 بتاريخ  �البتد�ئية 
�ملحجوز عليه �هي عبارة  �لعقار  بيع  �سيتم  ��إال  )2237125.50( درهم  
نييد ح�سة - رقييم �الر�يييض : 593 - رقم  عيين )قطعة �ر�ييض - مبنطقة : 
�لوحدة : 2206 ( )�قطعة �ر�ض - مبنطقة : �خل�سيبي - رقم �الر�ض : 

107 ( خالل 30 يوم من تاريخ �لتبليغ.   
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سيييم �ل�سركة : “ فور�يفر �ستار للعطور “ )�ض.ذ.م.م(  
�حمد  �ل�سيخ  �سمو  007-0-315 ملك  رقم  : مكتب  عنيو�نها   620183  : �لرخ�سيية  رقم 
بن ر��سد بن �سعيد �ل مكتوم – بردبي - �لكر�مة �ل�سكيل �لقانوين    : ذ�ت م�سئولية 
حمد�دة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1038969  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�ل�سركة  بانحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه  �القت�سادية بدبي 
�ملذكور �عاله ، �ذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتاريخ 
)2018/03/14( ��مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/03/14(  �على من 
مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  �ملعني  �مل�سفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة   �� �عرت��ض  لديه 
منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( 
تاريخ  يوما من   45 �ذلييك يف خالل  �لثبوتية  ��الأ�ر�ق  �مل�ستند�ت  كافة  م�ستحبا معه 

ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سيييم �ل�سركة : “ �جلنة للو�ساطة �لتجارية “ )�ض.ذ.م.م(
رقم �لرخ�سيية : 685137 عنيو�نها : مكتب رقم 204 ملك �ل�سيخ �حمد بن مكتوم �ل 
مكتوم – بردبي – �ملركز �لتجاري �ل�سكيل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمد�دة  رقم 
�لقيد بال�سجل �لتجاري : 1111605  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
�ملذكور  �ل�سركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  ميين  �ليي�ييسييادر  �لييقيير�ر  مبييوجييب  �ذليييك   ، �عييياله 
)2018/03/14( ��مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/03/14(  �على 
ملك   )9  -10( مكتب  �ملعني يف  �مل�سفي  �ىل  �لتقدم  �� مطالبة  �عرت��ض  لديه  من 
مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 
– 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت ��الأ�ر�ق �لثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سييييم �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات 
عنيييو�نييييه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها 
بتعيني �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » فور�يفر �ستار للعطور » )�ض.ذ.م.م( 
�عنو�نها  : مكتب رقم 007-0-315 ملك �سمو �ل�سيخ �حمد بن ر��سد بن �سعيد �ل 
�لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  �لكر�مة �ذلك مبوجب   - – بردبي  مكتوم 
بتاريخ  �لييعييدل  �لييكيياتييب  �ل�سيد  لييدى  ��مليي�ييسييدق   )2018/03/14( بييتيياريييخ  لل�سركاء 
)2018/03/14( �على من لديه �عرت��ض �� مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت ��الأ�ر�ق �لثبوتية �ذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سييييم �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عنيييو�نييييه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئييرة  تعلن 
�لتجارية  للو�ساطة  �جلنة   « بت�سفية  للقيام  �عيياله  �ملذكور  �مل�سفي  بتعيني  لديها 
» )�يييض.ذ.م.م( �عنو�نها  : مكتب رقم 204 ملك �ل�سيخ �حمد بن مكتوم �ل مكتوم 
– بردبي – �ملركز �لتجاري �ذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية 
بتاريخ  �لييعييدل  �لييكيياتييب  �ليي�ييسيييييد  ليييدى  ��مليي�ييسييدق   )2018/03/14( بييتييارخ  لييليي�ييسييركيياء 
)2018/03/14(   �على من لديه �عرت��ض �� مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت ��الأ�ر�ق �لثبوتية �ذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/468  جتاري جزئي
�ن  �القامة مبا  ذ� بر�فيد�ر جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-  مقهى �مطعم  �ىل 
�لبحر  حممد  ح�سن  حممد  �ميثله:يو�سف  ذ.م.م  تييا�ل  جي  دبليو  �سركة  �ملدعي/ 
�قدره  مببلغ  عليها  �ملييدعييي  بييالييز�م  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لييدعييوى  عليك  �أقيييام  قييد 
تاريخ  من   %9 ��لفائدة  �ملحاماة  ��تعاب  ��مل�ساريف  ��لر�سوم  درهييم   )57.142.50(
رفع �لدعوى �حتى �ل�سد�د �لتام. �حددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق  2018/4/22   
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك 
قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل �يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/134  مدين كلي

جلوبل  جلينت�ض   -2 �ييييييض.ذ.م.م  �لييعيياميية  لييلييتييجييارة  �فييير�  جييلييف    -1  / عليه  �ملييدعييي  �ىل 
�القامة  جييارج جمهول حمل  كي�سان  جيياي  جييارج  كومار  منوج   -3 ذ.م.م  �لعامة  لتجارة 
عليك  �أقييام  قد  �ل�سفار  �بر�هيم  ح�سن  �ميثله:��سماعيل  ميهتا  ��سي�ض  �ملدعي/  �ن  مبا 
�قدره  مببلغ  ��النفر�د  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لدعوى 
بو�قع  �لقانونية  ��لفائدة  �ملحاماة  ��تييعيياب  ��مل�ساريف  ��لر�سوم  درهييم   )10000000(
�ملو�فق   �لثالثاء  �لتام. �حددت لها جل�سة يوم  �ل�سد�د  تاريخ �ال�ستحقاق �حتى  9% من 
2018/4/17   �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل �يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/463  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  نيون رك�ض للمقا�الت �ييض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �أقييام  قد  عو�سني  حممد  ح�سن  رم�سان  �حمد  �ملدعي/  �ن  مبا 
�مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ �قدره )20.000( درهم ��لر�سوم 
��مل�ساريف ��تعاب �ملحاماة ��لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �حتى �ل�سد�د �لتام. 
�حددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق  2018/4/25   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

�يف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/2390  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-در�بي�ض �ند فلورز للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/2/18  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�حلال  ��عيييادة  �لتد�عي  مو�سوع  �التفاقية  بف�سخ  �ل�سارقة  بلهوتيل  ل�سالح/�سوي�ض 
�ىل ما كان عليه قبل �لتعاقد ��لز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره 
تيياريييخ:2017/2/8 �حتى متام  بو�قع 9% من  ب�سيطة  �سنوية  �فائدة  درهييم   )71664(
�ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  �مبلغ خم�سمائة  ��مل�ساريف  بالر�سوم  ��لزمتها  �ل�سد�د 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �العييالن �سدر  لن�سر هذ� 

مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/47  مدين كلي
�سالح  حممد  مديرها/عبد�لقادر  ت�سامنية  �سركة  �لبنا  جمموعة    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�حمد  �سالح  حممد  عبد�لقادر  �سالح   -3 �سريك   - �لبنا  �سالح  حممد  عبد�لقادر   -2 �لبنا 
حممد - �سريك جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م 
�ميثله:علي ��سماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى �مو�سوعها �ملطالبة 
بف�سخ �تفاقية تاجري قطعة �الر�ض رقم MB.028 ��ملحررة يف تاريخ:2007/10/2 )طويلة 
بالر�سوم  �ملدعي عليهم  �لييز�م  �الجييرة  �سد�د  بعدم  بالتز�ماتها  �ملدعي عليها  �المييد( الخييالل 
��مل�ساريف ��التعاب. �حددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق  2018/4/22   �ل�ساعة 9.30 �ض 
بتقدمي  �عليك  قانونيا  �أ� من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة 
ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل �يف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12299 بتاريخ 2018/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/2638  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/حممد خمي�ض بالل �لطنيجي جمهول حمل �القامة 
مبييا �ن �ملييدعييي/مييونيياكييو لييتيياجييري �ليي�ييسيييييار�ت �يييييض.ذ.م.م قييد �أقييييام عليك 
��لفائدة  درهييم   )55481( �قييدره  مببلغ  �ملطالبة  �مو�سوعها  �لدعوى 
��لر�سوم ��مل�ساريف.�حددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق:2018/4/16 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch.2.D.18:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ض 
�أ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �� م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»حرافي�ض« حمفوظ يف ند�ة الثقافة �العلوم

حممد غايل : الطرب الأ�صيل يعي�ص دائما يف الوجدان

اأغنيتي االأ�ىل )اإم�شي( تعد بداية خطواتي الفنية
-اأوىل خطوات جناح املطرب �صقل موهبته بالعلم

-اأخاطب اأبناء جيلي بالكلمات ال�صادقة واللحن املميز

�هي  �ل�سامي  زينة  �ل�سالون  ب�سيفة  بالتعريف  �سلطان  عائ�سة  �جلل�سة  �أد�رت 
بحر  موؤ�س�سة  يف  �ع�سو  �أبوظبي،  يف  �لفرن�سي  �للي�سيه  يف  عربية  لغة  �أ�ستاذة 
ب�سكل  �لعربي  ��الأدب  عام،  ب�سكل  �لنقد  �لها جتربة �خربة يف جمال  �لثقافة، 
ناقدة،  لقر�ءة  مفتوح  عامل  حمفوظ  لنجيب  �حلر�في�ض  ر��ييية  �متثل  خا�ض، 
�حمفوظ علم بارز �معر�ف، حظي بتقدير عاملي، �تاريخه حافل بالكثري من 
�لر��يات ��مل�سرحيات ��لن�سو�ض �ل�سينمائية، �حاز جائزة نوبل �يعترب ��حد 
حياته،  يف  �غتيال  ملحا�لة  تعر�ض  �قييد  �لعربية  �ل�ساحة  يف  �الأدبييياء  �أ�سهر  من 

�عا�ض �سغوطاً كثرية منذ ن�سر ر��يته �أ�الد حارتنا.
�تتحدث علي عبيد �لهاملي عن ر��ية �حلر�في�ض باأنه ال �جه للمقارنة بينها 
�إال يف كرثة  يلتقيان  �ال  �أجييو�ءهييا  منهما  لكل  ��أن  �لعزلة،  ميين  عييام  مئة  �بييني 

�ل�سخو�ض �تعاقب �الأجيال.
�طرحت عائ�سة �سلطان ت�سا�ؤل حول ملاذ� نقر�أ �لر��ية حتديد�ً؟

��أكملت زينة �ل�سامي باأننا نقر�أ �لر��ية لنعي�ض حيو�ت مل نع�سها، �نتعرف �إىل 
�أنا�ض مل نعرفهم، �نتذ�ق لغة مل ن�سمعها �أ� نقلها. فالر��ية باب يفتح �إىل عامل 
�ملفاجاآت، �مينحنا فر�سة  �لكثري من  �أ� ال نحبه، �لكنه يخفي  �آخيير قد نحبه 

للعي�ض يف حياة �أخرى.
��أ�سافت عائ�سة �سلطان كما قيل �أننا نقر�أ �لر��ية لنتعرف �إىل لغة �أخرى، �ما 

�ديييب حمفوظ  �إىل  �أكييرث  للتعرف  يدفعنا  �هييذ�  لغتها،  �سحر  �حلر�في�ض  مييز 
�كيف ��سل �إىل ما هو عليه من تفرد.

�عن ر��ية �أ�الد حارتنا �لتي ثار حولها جدل ديني قاده �لغز�يل للت�سدي لها، 
يف  قبواًل  ��الأكيييرث  �الجتماعية  �ل�سورة  هي  �حلر�في�ض  ر��ييية  �أن  �سلطان  ر�أت 
�الأهيير�م حظيت بقر�ءة  �أ�الد حارتنا يف  �مل�سري. فعندما ن�سرت ر��ييية  �ملجتمع 
جيدة، �يف �لوقت نف�سه ح�سد �سعبي م�ساد لتاأ�يل �لبع�ض لها باأنها تنقد �لذ�ت 

�الآلهية، �قد �أ�سفر هذ� �حل�سد عن حما�لة �غتيال حمفوظ الحقاً.
�تطرقت هالة عادل �إىل حياة جنيب حمفوظ �ملولود يف 11 دي�سمرب 1911 
�جلميع،  رعاية  �حمييط  ��سقائه  �أ�سغر  �كييان  �لقاهرة،  يف  �جلمالية  منطقة  يف 
�مر�فق لو�لدته د�ئماً يف زيارتها �خا�سة للمتحف �لذي كانت تع�سقه، ��رتبط 
�سغفه  ��رتبط  تفوقه  له  ��لييده  �مكافاآت  لتحفيز  نتيجة  بالتعليم  �لبد�ية  يف 
�كانت  تكوينه،  �أ�سيل يف  ��لتعلم جزء  �لتفوق  �أ�سبح  ثم  بهذ� �حلافز  بالتعليم 
لنجيب ر�ؤية يف �لعمل ب�سكل عام فاجلانب �الإيجابي من هذه �لر�ؤية هو �لتعرف 
�إمكانية �لتفرغ  �أما �جلانب �ل�سلبي فهو �حلد من  �أخرى،  �إىل حكايات �عو�مل 

للكتابة ��الإبد�ع.
لثورة  �بيينيياً  كونه  عبقرية جنيب حمفوظ يف  بيياأن جوهر  عيير�ق  نا�سر  ��أ�ييسيياف 
ب�سعد  �لتاأثر  على عقب، �كان �سديد  ر�أ�ساً  �لتي قلبت �حلياة يف م�سر   1919

زغلول، ��ساهد بع�ض �أحد�ث �لثورة يف منطقة �سكنه، �بعد ثورة 1919 �ساهد 
حمفوظ �أ� عا�ض �لكثري من �ملتغري�ت �لفكرية ��حلياتية يف م�سر ��تي �جهته 

لدر��سة �لفل�سفة يف كلية �الآد�ب.
�أ�سرته  رغبة  رغييم  �لفل�سفة  لييدر��ييسيية  مييال  حمفوظ  بيياأن  �ل�سامي  زينة  �قييالييت 
�لر��سي  بيياالأدب  مبحفوظ  تاأثر  �أن  �إال  لتفوقه،  �لهند�سة  �أ�  �لطب  يدر�ض  بيياأن 
��لفل�سفة �الأملانية كان حافز�ً له لدر��سة �لفل�سفة الأنه �جد فيها خطابا للعقل 

��لبحث عن حقيقة ما.
��أ�ييسييافييت �عييتييرب كثري ميين �لييد�ر�ييسييني عند �ملييقييارنيية بييني مئة عييام ميين �لعزلة 
�الأدب  يجعل  �لبع�ض  �أن  �إال  �ل�سحرية،  للو�قعية  ينتميا  باأنهما  ��حلر�في�ض 
ن�سع  �أي�ساً  �نحن  �ل�سحرية،  للو�قعية  �أب  خا�سة  �ماركيز  عموماً  �لالتيني 

جنيب حمفوظ يف �ملكانة �لتي ي�ستحق يف �أدبنا �لعربي.
ب�سرية  �ذ�كييرة  �لكتاب،  ذ�كييرة  �حلر�في�ض متثل يل  بيياأن  عبيد  �ساحلة  �علقت 
من خالل �لتو�لد �لذي �سكلته �لر��ية يف عامل �ل�سينما ��لتلفزيون، فالر��ية 
مبفهومها �لفل�سفي ��ل�سر�ع على �ل�سلطة ��الأزمنة �ملتعاقبة ��الأجيال �نظرية 
�أكرث  ب�سكل  عليهم  تعرفت  �لقاهر  ��الإن�سان  �ملقهور  ��الإن�سان  ��لفقري  �لغني 

ب�ساطة ��سال�سة يف �لعمل �ملعر��ض للحر�في�ض تلفزيونياً.
�ترى عبيد �أن �لتفاعل مع عامل �لقر�ءة يبد�أ من �لر��ية ��حلكاية، ��أن �حلكاية 

عامل يجرنا �إىل عدة عو�مل لن�سبح كائنات متعددة، ��أ�سخا�ض �آخرين، ن�ستك�سف 
مناطق مكت�سفة، �لكن الحقاً �كت�سفت �أن �لر��ية �أعمق من ذلك بكثري فعندما 
ندخل لر��ية حمكمة نكت�سف م�ساريع متكاملة ال ن�ستطيع قر�ءة �لر��ية د�ن 
ت�سنف  �مل�ساريع  فهذه  ��القت�ساد،  ��ل�سيا�سة  ��ملجتمع  �لفل�سفة  على  �لتعرف 
�أن  باإمكانه  �كييان  �لفل�سفة  در�ييض  فنجيب حمفوظ  ك�سكل معريف مهم،  �لر��ية 
ترتبط  �لر��ية  �أن  الإدر�كييه  حكاء�ً  ر��ئياً  يكون  �أن  �ختار  �لكنه  �كادميياً  يكون 

بجلد �الإن�سان.
�ل�سحرية، فجميع  للو�قعية  تنتمي  ر��ييية �حلر�في�ض ال  بيياأن  �عقب علي عبيد 
�أحد�ثها ��قعية عد� فكرة �خللود لدى �أحد �أبطال �لر��ية جالل �لدين �لناجي، 
�لر��ية يحدث يف كثري  �إىل مرحلة �حلييدث نف�سه �ما حدث يف  �لكنها تنتمي 
�إن مل حتمل جدل �تاأ�يل ال تكون مهمة، �يف  من �حلييار�ت �مل�سرية، ��لر��ية 
�سيا�سياً  �أ�  ديناً  ياأخذ منحى  قد  �لذي  ��لتاأ�يل  �لكثري من �جلدل  �حلر�في�ض 

�أ� �جتماعياً.
��أ�سافت د. مرمي �لها�سمي باأن �لزمن يف ر��ية ي�سري يف حلقة مت�سلة، �تتابع 
�الأحد�ث �كم �الأ�سخا�ض �لذي قد ي�سل �إىل ما يفوق �خلم�سني �سخ�سية. �لغة 
ذلييك هو كم  �أكييد  �مييا  �لكاتب،  تييدل على ر�حانية  �هييادئيية  �لكتابة كانت متزنة 

�الأبيات �ل�سعرية �ل�سوفية لل�ساعر حافظ �ل�سري�زي �لتي �سمتها �لر��ية.

•• الفجر-روان اأ�سامة:

متكن �ملطرب حممد غايل �أن يالم�ض �لعقول قبل �لقلوب 
�لكلمات  �لناعمة يف �قت قلت فيه  �لعذب �كلماته  ب�سوته 
تطلعاتهم  تعك�ض  ��لتى  �ل�سباب  ر�ح  عن  �ملعربة  �لد�فئة 
�تعربعن طموحاتهم، فاالجيال تتعاقب �متر بني �حلني 
�لييتييى ال تعلق يف  �لكلمات ��الأ�يييسيييو�ت  ��حليييني مييوجيية ميين 
�الذهيييييان، �تييظييل �لكلمة ��ليي�ييسييوت ��لييلييحيين �ملييعييربييين عن 
�ل�سجن ��لفرح م�سدر� يتالأالأ يف �سماء �لغناء، الأن �لطرب 
�الأ�سيل يعي�ض د�ئما يف �لوجد�ن �ي�سارك يف كتابة �لتاريخ 

�يعد من تر�ث �الأ�طان.
�الأ�ىل«�إم�سي«  �أغنيته  غيياىل  حممد  �ملطرب  طييرح  �ن  منذ 
تعرب  كلمات  �لفنية من خالل  �أ�ىل خطو�ته  تعترب  ��لتى 
��ستح�سان  نييال  �قييد  �ل�سجن  بع�ض  فيه  ب�سوت  جيله  عيين 
ر��د مو�قع �لتو��سل �الجتماعي �ملزيد من معرفة �لفنان 
حممد غايل ��أهم ما يتطلع �إليه كان معه هذ� �حلو�ر مع 

)�لفجر(.
ملاذ� بد�أت بهذه �الغنية م�سو�رك �لفني؟

�سنو�ت من  �إىل  ���سع حتتاج  �لفنية على نطاق  �النطالقة 
�سنو�ت  �سبعة  من  �أكييرث  فمنذ  ��لتدريب،  ��جلهد  �الإعييد�د 
��أنييييا يف جميييال �لييغيينيياء �عيينييدمييا �ييسييعييرت �ن �ركييييان �الأغنية 
مكتمل من حيث �لن�ض ��للحن �سرعت يف تنفيذها خا�سة 
��أن كلمات �الأغنية �لتى كتبها �حلنها حممد عزيز الم�ست 
�مل�ساعر  ملا فيها من �سدق يف  �جييد�ين ��سعرت بكل حييرف 
�مبا يتما�سى مع منط �ل�سباب كما �نها القت ��ستح�سان كل 

من ��ستمع �ليها قبل ن�سرها.
هيييل تييعييتييقييد �أن عييلييى �مليييطيييرب ممييار�ييسيية �ليييعيييزف عييلييى �آلييية 

مو�سيقية؟ 
�سقل  بينها  ميين  ينجح  لكي  خييطييو�ت  لعدة  �ملييطييرب  يحتاج 
�ال�سو�ت  علم  يييدر�ييض  �أن  عليه  فاملطرب  بالعلم،  موهبته 
�ملقامات  على  �سوته  �ييييدرب  �الخت�سا�ض  الأهييل  �ي�ستمع 
يييعييلييم عند  ييي�ييسيينييع لنف�سه منيييط  لييقييدر�تييه حييتييى  �مليينييا�ييسييبيية 
على  يتدرب  �أن  �ي�ستح�سن  مميز،  يكون  �بذلك  جمهوره 
�ف�سل،  مكانة  يف  �سيجعله  فييهييذ�  مو�سيقية  �آليييه  �أي  عييزف 
فتعلمت �لغناء على يد �لدكتور حممد عبد �ل�ستار مبعهد 
بالل  �لدكتور  يد  على  �لعود  �آليية  �على  �لعربية  �ملو�سيقى 

�ل�سيخ ب�ساقية �ل�سا�ي.
ماذ� تنوي �أن تقدم للغناء �لعربي؟

بدقة  خطو�تي  ��حت�س�ض  �لفني  �مليي�ييسييو�ر  بييد�ييية  يف  مييازلييت 
�تر�عي  ��لتقاليد  بالعاد�ت  تهتم  جذ�ر  من  ��نني  خا�سة 
�جليل  الأبناء  �ملنا�سب  ��للحن  �ل�سادقة  �لكلمة  �الأغنية  يف 
�لطرب  �لر�قي الن  �لغناء  �إىل  ينتمي  ر�سم طريق  حما�ال 
�جلميل هو �لذي يبقى لفرت�ت طويلة جد� حتى �لو ظهرت 
�مل�سري  ��ل�سعب  �مل�ستمع  �أن  �إال  �ل�ساخبة،  �الأغيياين  بع�ض 
بالذ�ت له خ�سائ�ض يف تنا�ل �الأغاين فهو �سعب ذ��ق للفن 
�من �ملمن �ن ي�ستمع ل�سوت �حلن لي�ض جيد� �لكن يدرك 
متاما �نه لفرتة ق�سرية ��سوف يز�ل، ��ل�ساهد �ن �أغاين �م 

كلثوم ��ملطربني �لقد�مى هم �كرث ��ستماعا �مبيعات.
�نت�سار  يف  ت�ساعد  �الإجييتييميياعييي  �لييتييو��ييسييل  مييو�قييع  �أن  تييرى 

�لنجوم؟
��سبحت جزء  �الجتماعي  �لتو��سل  ��سائل  �أن  �حلقيقة  يف 
يييعييانييون يف  �جليييدد  ��ملييطييربييون  �بييييينييا،  �أم  �سئنا  ميين حياتنا 
�لهدف هو  �لفن عندما يكون  عييامل  �خييرت�ق  �حلقيقة من 
�ساخب،  غييري  �حليين  كلمات  حتمل  هييادفيية  �أغيينييييية  �سناعة 

�لو�سائل،  تلك  هييي  �لييفيين  لييهييذ�  �لرئي�سة  �لييبييو�بيية  فت�سبح 
خا�سة ��نها مرئية ب�سكل كبري �تعترب مدخل جيد ملعرفة 
قبول �ملطرب عند �جلمهور ��لتاأكيد على فكرة �أن �الغاين 

�جليدة لها مكان ��سط هذ� �لزخم �لكبري.
تعتقد �أن �ملطرب يغني حتت �سعار �جلمهور عا�ز كده؟

�ذ� �ختار �ملطرب �� �لفنان يف �ي جمال هذ� �ل�سعار ي�سبح 
ممن ��سعو� �أنف�سهم د�خل �سرنقة �سيقة جد�، فهذ� يعني 

�نه �ختار �سريحة معينة من �ملجتمع قا�ض عليها فنه، فعلى 
ميتع  لكي  يعمل  مبييا  ��ال  ي�ستمتع  �ن  �لييفيينييان  �أ�  �ملييطييرب 

�جلمهور، 
�ال ي�سع هذه �لنظرية يف حياته النها مدمرة، الن �ملطرب 
د�م  �ما  ي�سمع  ما  يختار  �ن  �على �جلمهور  يغني  �ن  عليه 
من  ف�سريحة  ��لكلمة  باللحن  ��سعر  �لغنوة  ح�ض  �ملطرب 

�ملجتمع �سرت�سى عن عمله �توؤيده �تنا�سره.

و�صط ترحيب ودعوة مغربية لتكراره �صنويا
 

اختتام ملتقى الت�شوير الفوتوغرايف لـ»كلنا االمارات«  يف اإفران
م�سوري  ر�بييطيية  �ختتمت   2018 ز�يييد  عييام  لفعاليات  مو�كبة 
�المار�ت  كلنا  جلمعية  �لفني  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  �المييار�ت 
جامعة  يف  �لفوتوغر�يف  للت�سوير  �الأ�ل  �مللتقى  �تنظيم  عقد 
��ستمر  ��لييذي   ، �ل�سديقة  �ملغربية  باململكة  �إفيير�ن  يف  �الأخييوييين 

�أ�سبوعا.
�لر�بطة  �ل�سام�سي رئي�ض  �لفنان �لفوتوغر�يف �سعيد علي  �قال 
مدير �الألقاب يف �حتاد �مل�سورين �لعاملني:  �سارك يف �مللتقى نخبة 
من مبدعني �مبدعات �لوطن يف حما�سر�ت �ت�سمن �ر�ض عمل 
ُكًل من د�لة �الإمار�ت  �معر�ض �سور م�سرتك �سم فنانني من 
 ، �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة   ، عمان  �سلطنة   ، �ملتحدة  �لعربية 
�أهد�فه  عن  �مللتقى  �أثمر   : �ل�سام�سي  �ملغربية.���ساف  �ململكة 
�لتي ��سعت باإ�سر�ف جمعية كلنا �المار�ت يف تعزيز ر�ح �ملحبة 
�لثقافات  �أ���سر �الأخييوة � تقارب  �ل�سعوب �تقوية  ��الإخيياء بني 
�لذي  �لب�سرية  �لفنون  �لعلمي يف جمال  �لتطور  ��إظهار مدى 

ت�سهده �لد�لة .
�الإمار�تي  �لفوتوغر�يف  �مل�سور  ثقافة �مكانة  �مللتقى  كما عك�ض 
فنية تظهر  �أعمال  �ثقافة من خالل  تقدم  �إليه من  �ما ��سل 

مدى �الإبد�ع � �لتطور �لفكري. 
�مت �ختيار �الأعمال للملتقى  بدقة � حكمة تهدف الإظهار مكانة 
�مل�سور �لفوتوغر�يف �الإمار�تي يف �ملحافل �لد�لية �مقدرته على 
رفع علم بالده يف من�سات �لتتويج من خالل م�ساركة مبدعني 

حا�سلني علرَى جو�ئز عاملية يف جمال �ل�سورة. 
كما مت �إ�سر�ك �أعمال �أخرى حتمل  طابع فكري ، تقني عايل مما 

يدل على مقدرة �مل�سور �الإمار�تي يف جمال �لفنون �لب�سرية.
م�سوري  ر�بييطيية  ميين  م�سورين  خم�سة  عييدد  �سم  �مللتقى  �كييان 

�الإمار�ت . �ساركو� مبجموعة �سور مطبوعة 
��جناز عدد من حما�سر�ت � �لور�ض �لعملية يف �مللتقى.

�يف ختام �مللتقى عقدت لقاء�ت جانبيه مع م�سورين زمالء لتبادل 
�خلييرب�ت �عمل جوالت ت�سويري م�سرتكة يف ) �إفيير�ن ، فا�ض ، 
�لثالث مت عقد �جتماع ختامي بني  ، �يفيِ نهاية �ليوم  مكنا�ض ( 
�إد�رة �جلامعة �ر�بطة م�سوري �الإمييار�ت لتقييم �مللتقى ���سع 
�لطرفان  �تبادل  �لقادم  �لعام  منه  �لثانية  �لن�سخة  تنظيم  �آلية 
�لهد�يا ��لدر�ع �لتذكارية.��أعرب �لدكتور �سريف بالفقيه مدير 
د�ئرة �الأبحاث يف �جلامعه عن تقديره �لكبري ��جلامعة جلهود 

جمعية كلنا �المار�ت �ر�بطة م�سوري �المار�ت يف تعزيز ر��بط 
�الخوة ��لتعا�ن بني �ملوؤ�س�ستني ��لفنانني يف �لبلدين �ل�سديقني 
يف ظل �لرعاية �لكرمية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�ل نهيان رئي�ض �لد�لة ��خيه �لعاهل �ملغربي حممد بن �حل�سن 
ملك �ململكة �ملغربية .��أ�ساد بالفقيه بد�ر �لفعل �لثقايف ��لفني 
لثقافات  ج�سر�  �تكون  �لعربية  �حل�سارية  ملنتجات  �لرت�يج  يف 

�ل�سعوب تنقل معارفهم ��أفكارهم �قيمهم �الأ�سيلة.
�مييين جييانييبييهييا �ثيينييت �ليييدكيييتيييورة نييزيييهيية �حليييوكيييي ميييدييييرة ق�سم 
�لكبري  بالنجاح  باإفر�ن  �الأخوين  جامعة  يف  ��لتنمية  �لتو��سل 
�لذي حققته �لن�سخة من �مللتقى.فيما بارك �لفنان �لفوتوغر�يف 
جعفر عاقل رئي�ض �جلمعية �ملغربية للفن �لفوتوغر�يف مبادرة 
كلنا  جلمعية  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  �المييار�ت  م�سوري  ر�بطة 
على  �لفوتوغر�يف  �لفنية  �نتائجه  �مللتقى  �طييالق  يف  �الميييار�ت 

�مل�ستوى �لعربي.
بزيارة  �المييار�ت  م�سوري  ر�بطة  �فد  قام  �مللتقى  هام�ض  �على 
�ملركز �لثقايف يف منطقة �آزر� يف �إفر�ن ��ملركز �لفني يف منطقة 

تنغري �ملغربية.
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••  دبي - د. حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع موؤ�ص�صة بحر الثقافة يف ابوظبي �صالونها ال�صهري حول 
رواية »احلرافي�ص« لنجيب حمفوظ مب�صاركة �صيفة ال�صالون زينة ال�صامي اأ�صتاذة الأدب العربي 
باللي�صيه الفرن�صي، وح�صور بالل البدور رئي�ص جمل�ص اإدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي ود. �صالح 

القا�صم وعائ�صة �صلطان واأع�صاء جم�ص اإدارة الندوة ونخبة من املهتمني.
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ال تختلف باميال �لكيك �الإن�سانة عن باميال �لكيك 
�لييكييامييري� ��ر�ءهييييا، �سادقة  �أميييام  �لفنانة، �هييي هييي 
ر�أيها �مو�قفها يف  �الإف�ساح عن  �عفوية �ال تخ�سى 
�الأمر  مييو�ربيية،  د�ن  �ميين  كلي  بو�سوح  �الأميييور  �ستى 

�لتو��سل  مو�قع  عن  �البتعاد  �إىل  دفعها  �لييذي 
باملجامالت  تييييزخيييير  الأنييييهييييا  �الجيييتيييمييياعيييي 

�مل�سطنعة، على حد ر�أيها.
جناح  على  �حلييفيياظ  على  منها  حر�ساً 
)�حلب  ميي�ييسييليي�ييسييل  مييين  �الأ�ل  �جليييييزء 
�لكيك  بيياميييييال  تييتييفييرغ  �حلييقيييييقييي(، 
بدقة،  �لثاين  تفا�سيل �جلزء  ملتابعة 
تتلقاها  �لتي  �لعر��ض  ترف�ض  لذ� 

�خلطاأ  �أن  مييييوؤكييييدة 

قييد تنتج عنها  قيياهييرة  بييظيير�ف  مميينييوع، )لكننا منيير 
برنامج  �سمن  �إذ�عييي  حديث  يف  م�ستغربة،  هفو�ت(، 
�الإعالمي  ميييع   spot on
ر�ليييييييييف ميييعيييتيييوق، 
�لييييتييييعييييامييييل 
ئم  لقا �
عيييييليييييى 
مبد�أ 

�لكر�هية ��لت�سويب على �الأخطاء بنّية �لهدم �لي�ض 
�لتح�سني.

�أنه  �لكيك  باميال  �أ��سحت  )بال�سدفة(  فيلم  حييول 
كري�ستو،  با�سم  �إخييير�ج  مار�سليان،  كلوديا  كتابة  من 
�أبو  بديع  �سماحة،  كييار�ل  معا�سري،  منري  بطولة: 
�سقر� �نخبة من �ملمثلني، �توؤدي فيه د�ر فتاة تعاين 

�لتوحد.
لها، موؤكدة  �سكل حتييدييياً  �ليييد�ر  هييذ�  �أن  �إىل  �أ�ييسييارت 
متيل  �مل�ساهد،  عييدد  �ر�ء  �ل�سعي  موجة  ظييل  يف  �أنييه 
�إيل(،  ي�ستاق  �جلمهور  يجعل  )مييا  �أقييل  م�ساهد  نحو 
�حتر�ض على �أن حتمل �أد��رهييا ق�سايا تهم �ملجتمع 
بعيد�ً عن �أي �سر�ط م�سبقة، لذلك تنّوع يف �الأد��ر، 
�ال تقبل �أي د�ر ��ستناد�ً �إىل �ملقابل �ملادي �ملخ�س�ض 

له.

زواج حتت الأ�صواء
ب�سخ�ض  �الرتباط  �لكيك  باميال  ل  تف�سّ ال 
يعمل حتييت �الأ�يييسيييو�ء �تييو�ييسييح يف هذ� 
�أ�الد�ً  يعني  )�لييييز��ج  �ل�سياق: 
�عائلة، �ال ميكن �أن يكون 
�لز�جان حتت �الأ�سو�ء، 
فهذ� �لتحدي ال ميكن 
ليييليييجيييميييييييع حتيييميييليييه(، 
��ملمثل  �أنييهييا  كا�سفة 
جييوليييييان فييرحييات على 
رفيعة  �ييسييد�قيية  عيييالقييية 
�حترتمه،  �حتبه  �مل�ستوى 
�قد  �مل�سل�سل  بييعييد  نييتييز�ج  )قيييد 
نفرتق(، نناق�ض مو��سيع عدة يف ما 
بيننا ��أحميه ��أخاف على م�ساعره ��أقدم 
م�سرية  هويته(،  على  يحافظ  كي  ن�سائح  له 
يف  مييوؤثييرة  ب�سمة  مار�سليان  كلوديا  �جييود  �أن  �ىل 

حياتها.
حول م�ساركتها جوليان يف جتربة جديدة يف �لدر�ما 
�ليييبيييد�يييية(، م�سيدة  بييالييفييكييرة ميينييذ  قييياليييت: )رحيييبيييت 
بالتعامل مع �لكاتبة ملى مرع�سلي )�لذكية ��لعفوية(، 

الفتة �ىل �أن �سفحات قليلة يف حياتها طوتها.
حول )كل �حلب كل �لغر�م( �أثنت باميال �لكيك على 
د�ر كار�ل �حلاج �قالت: )ترفع من قيمتي كممثلة 
�لتي  �مليي�ييسيياهييدة  لن�سبة  بيياإيييجييابييييية  ��أتييطييلييع  لبنانية 

يحققها �مل�سل�سل(.

�صيا�صة وجوائز
�ل�سيا�سي  �ملييجييال  خو�ض  نيتها  حييول  �ييسييوؤ�ل  على  رد�ً 
�حيييول �النييتييخييابييات �ليينيييييابييييية يف لييبيينييان �جييابييت: )ال 
بي�ساء،  فييبييورقيية  �نتخبت  ��إن  �نييتييخييب  �لييين  يهمني 
�مييهييمييا كيييان �ليي�ييسييخيي�ييض نييظيييييفيياً ���ييسييالحييييياً عندما 
بفري��سات  يتلطخ  �أن  من  بد  ال  �ملجال  هذ�  يخو�ض 
زياد  �ل�سابق  �لييوزييير  �ىل  حتية  ��جييهييت  ميييوجيييودة(، 

بار�د ��بدت �حرت�مها له.
جائزة  �سيما  ال  للفنانني  متنح  �لتي  �جلييو�ئييز  حييول 
�جلو�ئز  �ن  �لكيك  باميال  �أ��سحت  د�ر(  )مورك�ض 
تييكييرمي الأعييمييال �لييفيينييان �لييتييعييبييه، ��أنييهييا حتييب �لفوز 
بييجييو�ئييز، �يف حييييييييييييييال فيييييييييييييياز غييريهييا بييهييا فييال م�سكلة 

لديها.
باأنها  د�ر(  �الإطييار، ��سفت جائزة )مورك�ض   يف هذ� 

مهمة �تتمتع مب�سد�قية �رفعت ��سم لبنان عربياً.

ماغي و�صريين
��سركة  غ�سن  بييو  ميياغييي  �ملمثلة  مييع  خييالفييهييا  حيييول 
�خت�سرت  ريييت(،  )يا  م�سل�سل  يف   eagle films
جييو�بييهييا بجملة ���ييسييحيية: ) �ييسييدر ميين جييمييال �سنان 
كالم �إيجابي عني، ��لوقت لي�ض منا�سباً للحديث عن 

�خلالف، ثمة جرح يزعجني.
�الإيجابية،  ميين  تخلو  �أحيياديييث ال  �بييني ماغي  بيني   
�أ�ييسييرح بها يييوميياً، طارحة  ��ييسييدرت مييو�قييف عني مل 
عالمات ��ستفهام تتعلق بخرق متكرر حل�ساباتها على 

مو�قع �لتو��سل �الجتماعي. 
�إىل  �أ�ييسييارت  �لنور  عبد  �سريين  حييول م�ساحلتها مع 
�لتي  �ليي�ييسييود�ء  �للعبة  )ك�سفت  جييديييدة،  لي�ست  �أنييهييا 

�أ�قعت بيننا.(
�أ�سافت )ظلمت ��جلرح كبري، لكن يجب �ن تقع �من 

ثم تقف �تقول غد� يوم �آخر(.
حول خالفاتها �لكثرية �أ��سحت: )لن �أتغري الأر�سي 
غريي �هو قر�ر �تخذته، لكن ما ال تقبله على نف�سك 

ال ميكنك �أن تقبله لغريك(. 
هل ثمة من يحارب باميال؟ جتيب: )�أد�فع عن نف�سي 
بالعمل �فق ما ميليه علي �سمريي ال غري ��سالحي 

هو �مياين �ثقافتي ��إح�سا�سي(.
�لييفييتييت بيياميييييال �ىل �أنييهييا حييا�لييت �البييتييعيياد عيين �لرد 
�ملجاملة  لتفادي  �الجتماعي  �لتو��سل  مييو�قييع  على 
��لت�سنع، مع �إقر�رها م�سبقاً �لعو�قب ��رتد�د�ت هذ� 

�ملنحى �لذي �تبعته.

�صادقة وعفوية ول تخ�صى الإف�صاح عن راأيها ومواقفها

باميال الكيك: اأختار الد�ر الذي ي�شتفزين 
ليخرج ما لدي من موهبة �عمق �ثقافة

مادلني مطر..)خانوين( 
بالعراقي

باللهجة  �أغنيتها �جلديدة )خانوين(  �لفنانة مادلني مطر لطرح  ت�ستعد 
�إليا�ض. �ن�سرت  �إد�رة �ملخرجة مي  �لعر�قية، على �أن تبد�أ ت�سويرها حتت 
لها �عّلقت:  �الجتماعي، �سورة  �لتو��سل  �أحد مو�قع  عرب �سفحتها على 

)قريبا خانوين(.
�الأغنية من كلمات ق�سي عي�سى، ��أحلان نور �لزين، �توزيع ح�سام �لدين.

ت�صتمّر املمثلة اللبنانية باميال الكيك يف ت�صوير اجلزء الثاين 
�صا�صة  على  �صيعر�ص  ال��ذي  احلقيقي(  )احل��ب  م�صل�صل  من 
رم�صان هذا العام، كذلك انتهت من ت�صوير فيلم )بال�صدفة(. 
الفنية، ل تتوانى  العملني كما يف جممل م�صريتها  يف هذين 
عن اختيار الدور الذي ي�صتفرزها لتقدم اأف�صل ما لديها من 
موهبة وعمق وثقافة، لذا ت�صع جانبًا الأمور املالية وتتوقف 

عند اهميته واأبعاده الإن�صانية.

ح�شن الرداد يراهن على
 م�شل�شله )عزمي �اأ�شجان(

)�ييسيياأحييقييق مبيي�ييسيياركيية ز�جييتييي �إميي 
�أرقيييياميييياً قيييييا�ييسييييية يف �مليي�ييسيياهييدة، من 
�لذي  �لييرميي�ييسيياين  �مل�سل�سل  خيييالل 
عنو�ن  �يييحييمييل  بييطييولييتييه،  �سنقت�سم 
��أ�ييسييجييان، �نيي�ييسييور م�ساهده  عييزمييي 
حالياً بقيادة �ملخرج �إ�سالم خريي(. 

ميي�ييسييليي�ييسييل )عيييزميييي ��أ�ييييسييييجييييان(، هو 
ببطولته  ييييقيييوم  �لييييييذي  �مليي�ييسييليي�ييسييل 
�لرد�د  �مل�سري ح�سن  �لفني  �لثنائي 

�إمييييي �سمري غيييامن، �سمن  �ز�جييتييه 
لرم�سان  �ليييدر�ميييي  �ملييو�ييسييم  �أعيييميييال 
د�ر  منهما  كييل  يلعب  حيييييث  �ملييقييبييل، 
لبع�ض  �خطط  بحيل  يقوم  ن�ساب 
�ل�سرقات يف �إطار �جتماعي كوميدي، 
�قد ن�سر �لرد�د ��إميي، �سور�ً لهما، 
لعر�ض  �حلييار  ت�سوقهما  عن  ��أعربا 

�مل�سل�سل.
�أن يحقق  يييتييوقييع  �إنيييه  �ليييييرد�د  �قيييال 

حجم  يف  �لقيا�سية  �الأرقيييييام  �لييعييمييل 
�مليي�ييسيياهييدة، كييا�ييسييفيياً �لييغييطيياء عييين �أن 
�أحد�ثه  تييييد�ر  �جييتييميياعييي  �مليي�ييسييليي�ييسييل 
من  حالة  ير�سد  كوميدي  �إطيييار  يف 
�لعمل  �أن  �نييافييييياً  للن�سب،  ع�سابة 
ي�سبه فيلم �لزعيم عادل �إمام، �لذي 

يحمل ��سم )ع�سابة حمادة �توتو(.
بيياأن يكون  �أنييه كييان �سيت�سرف  �تييابييع 
�إمييام يف  د�ره مثل د�ر �لزعيم عادل 

ق�سة  �أن  م�ستدركاً  �ملييذكييور،  �لفيلم 
��أحد�ثها  خمتلفة  �جلييديييد  �لعمل 

�أي�ساً مغايرة متاماً.
�مل�سل�سل بطولة �سمري غامن، ن�سرين 
�أمني، رجاء �جلد��ي، حممد ثر�ت، 
بييدرييية طييلييبيية، مييلييك قييييورة، �بيومي 
�حممود  �ييسييلييطييان،  حمييمييد  فيييييييوؤ�د، 
�ر�سة  �تييياأليييييييف  �غيييريهيييم،  �لييليييييثييي 

كتابة، �من �إخر�ج �إ�سالم خريي.

حورية فرغلي:  
النجومية ال تقت�شر 

على اجلمال 
ب�سبب  �سعبة،  طفولة  عا�ست  �إنييهييا  فييرغييلييي،  حييورييية  �لنجمة  �سرحت 
"فرغلي"،  ��أ�سافت  فقط.  �ساعة  بي48  �الدتها  بعد  ��لديها  �نف�سال 
��أنا"،  "�أنا  برنامج  مقدمة  ي�سري،  �سمر  �الإعالمية  مع  حو�رها  خالل 
جو�ز  مفي�ض  كله،  ��حتقق  عمل  "�تعملي   :"on e" قينياة  عرب  �ملُيييذ�ع 

�مفي�ض خلفة".
��أكدت حورية فرغلي �نها ال تريد �ن تعرف من كان �ر�ء هذ� "�لعمل"، 

قائلة: "م�ض عايزة �عرف �م�ض حابة �عرف �منه هلل �للي عمل كده".
الأنني كنت  �لعمر،  12 من  �لي  ��أنييا يف  نف�سي  �أنفق على  "كنت  �تابعت: 

العبة مبنتخب �الإمييار�ت للنا�سئني، �كنت �أح�سل على مرتب ميكنني 
من �سر�ء كل ما �أحتاج �إليه".

�لفنانات  من  عييدد�  فرغلي  حورية  �مل�سرية  �لفنانة  �نتقدت  كذلك 
موؤكدة �أن هناك �لعديد من �لفنانات يرين �أنف�سهن جنمات د�ن 
تقدمي �أي �أعمال فنية جيدة من �الأ�سا�ض.حيث قالت :  �إنها من 
�أي  تقدمي  د�ن  �لنجومية  د�ر  يع�سن  �للو�تي  �لفنانات  هيييوؤالء 

�أعمال جيدة.
�أن  يجب  �لكن  جميالن  ��جها  ج�سد�  متتلك  �أنها  ��أ�سافت: 
ر�ؤية  تريد  يقال عنها، فهي  باأعمالها �لي�ض مبا  نف�سها  ت�سغل 

�أعمالها فالنجومية مل تقت�سر على �جل�سد �جليد.
�تابعت: "�أنها ممثلة �لي�ست عار�سة �أزياء فمن �ملمكن �أن تظهر 

بد�ن مكياج �ج�سد ممتلئ لتقدمي �سخ�سية ما، م�سرية �إىل �أنها 
يجب �أن تعمل كثري� كي يقال عنها جنمة".

جدير بالذكر �ن حورية فرغلي خ�سعت الأكرث من عملية جتميل 
الإجر�ء تعديالت على �أنفها، ��عرتفت بف�سل هذه �لعمليات.

�لفنانة حورية فرغلي تك�سف �سبب عدم ز��جها ��جنابها !
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درا�شة طبية حتذر من خطورة 
املناديل املبللة على االأطفال

حذرت در��سة طبية حديثة من خطورة ��ستخد�م �ملناديل �ملبللة على �سحة 
�الأطفال �لر�سع.

ن�سرت  �ي�سرتن-  نييورث  ميين جامعة  �أجيير�هييا فريق  �لتي  �لييدر��ييسيية  �دعييت 
"ديلي تليجر�ف" دعت �الآباء �إىل جتنب ��ستخد�م �ملناديل �ملبللة  نتائجها 
�حل�سا�سية  خطر  ميين  تزيد  �أنييهييا  �إىل  م�سرية  �لر�سع،  �الأطييفييال  لتنظيف 

�لغذ�ئية لدى �الأطفال.
��أ�سارت �إىل، �أن فريق �لدر��سة �أكد �أن �الختبار�ت ك�سفت عن �جود ر��بط 
بني تلف �جللد ��حل�سا�سية �إز�ء بع�ض �أنو�ع �الأطعمة، مو�سحني �أن ف�سل 
�الآباء ��الأمهات يف تغ�سيل �أطفالهم بال�سابون ي�ساعد يف �رتفاع �حل�سا�سية 

�لغذ�ئية يف مرحلة �لطفولة.
من  تتكون  �جللد  من  �لعليا  "�لطبقة  قوله:  �لدر��سة  فريق  عن  �نقلت 
دهون ميكن �أن تتعطل من �ل�سابون �أ� �ملو�د �لكيميائية �ملوجودة يف �ملناديل 

�ملبللة".
��أ�سار �لفريق �إىل، �أنه �إذ� كان �لطفل يحمل بالفعل �جلينات تغري طبيعة 
�مت�سا�ض �جللد ، فاإن �الت�سال بهذه �ملو�د �لكيميائية ميكن �أن يزيد من 
خطر �لتعر�ض مل�سببات �حل�سا�سية �لغذ�ئية. �قال �لرب�في�سور كوك ميلز، 
�لذي قاد �لبحث: "�إن �الأطفال �لر�سع قد ال يتنا�لون م�سببات �حل�سا�سية 

�لغذ�ئية عند حديثي �لوالدة؛ لكنهم ياأخذ�نها على جلدهم".

ملر�شى ال�شمنة.. الريا�شة 
�حدها ال تكفي الإنقا�ض الوزن

قدمت جملة "ناتور �آرت�ست" �الأملانية عدة ن�سائح ملن يعانون زيادة �لوزن 
��ل�سمنة �ملفرطة، م�سرية �إىل �أن حما�الت �إنقا�ض �لوزن ال ميكن �لو�سول 

�إليها عن طريق �لريا�سة �حدها.
�قالت �ملجلة �فًقا ملا نقلته �كالة �الأنباء �الأملانية: �إن �ل�سخ�ض �لذي يرغب 
�لريا�سة  �لتمارين  ممار�سة  على  يعتمد  �أن  له  يجوز  ال  �زنييه،  �إنقا�ض  يف 

ا. فقط، بل يتوجب عليه تعديل نظامه �لغذ�ئي �أي�سً
��أ�سافت: �أن �لتمارين �لريا�سة ال تفيد �الأ�سخا�ض، �لذين يعانون �لوزن 
باالأمر��ض  �الإ�سابة  من  حتميهم  �إنها  حيث  مبا�سر؛  غري  ب�سكل  �لييز�ئييد، 
�لبدناء، مثل  �الأ�سخا�ض  �لتي كثرًي� ما يتعر�ض لها  �ل�سحية،  ��مل�سكالت 

�ل�سكري ��رتفاع �سغط �لدم ��رتقاع ن�سبة �لكولي�سرت�ل يف �لدم.
�إنه  �لطريقتني؛ حيث  �أنه ينبغي �جلمع بني  �الأملانية على  �ملجلة  ��سددت 
��تباع نظام  �لريا�سية،  �لتمارين  �ملو�ظبة على ممار�سة  ميكن من خالل 
�ل�سحية  �مل�سكالت  �جتيينييب  �سليم  ب�سكل  �ليييوزن  �إنييقييا�ييض  �سحي،  غييذ�ئييي 

�لناجمة عن �ل�سمنة.

؟ احل�صاب  يف  �صفر  اول  �صاحب  • من 
مو�سى  بيين  حممد  �مل�سلم  �لييعييامل  هييو  �حل�ساب  يف  �سفر  ��ل  �ساحب 
�خلو�رزمي �هو ��ل من �دخل �ل�سفر يف �حل�ساب �كان �كت�سافه هذ� 
يف علم �حل�ساب نقله كبرية �عظيمة يف در��سة �الأرقام �تغيري�ً جذرياً 

ملفهوم �لرقم . 
؟  الكرتوين  حا�صوب  اول  كان  •  متى 

��ل حا�سوب �لكرت�ين يعمل بالكهرباء كان يف �مريكا عام 1946 �هو 
�ي�ستهلك  �ملفرغه  بال�سمامات  تعمل  �لتى  �لقدمية  �حلو��سيب  من 

قدر�ً كبري�ً من �لطاقة كما �نه ي�سغل حيز�ً كبري�ً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�صاب  علم  • هل 

ال .. �ثبت �لعلماء �ن علم ح�ساب �ملثلثات علم قدمي ��أ�ل من ��ستخدمه 
هم �لفر�عنه �لقدماء ��ساعدهم ذلك يف بناء �الهر�مات �ل�سهرية �قد 
طور �لعرب �مل�سلمون ذلك �لعلم ���سعو� ��س�سه �حلديثة جلعله علماً 
�بوعبد�هلل  �ملثلثات  لعلم ح�ساب  �ملوؤ�س�سني  ���ئل  �من  بذ�ته  م�ستقاًل 

�لبتاين �ن�سر �لدين �لطو�سي 

نق�سي  �أننا  �أي  يومياً  �ساعات   8  :  7 ما بني  �لبالغ  �الإن�سان  �لنوم ترت��ح عند  �ساعات  �أن عدد  تعلم  • هل 
�أكرث من ثلث �لعمر يف �لنوم فاالإن�سان �لذي عا�ض �ستني عام .. نام منها حو�يل ع�سرين عام. 

�ل�سعر رقيقاً  � كلما كان   .. �ل�سليم  �لر�أ�ض  �سعرة يف  �ألف   120 يبلغ نحو  �لر�أ�ض  �سعر  �أن عدد  تعلم  • هل 
�ألف   90 �إذ يبلغ  �أقل كثافة  �ل�سعر �الأحمر عموماً  �ل�سعر �الأ�سود �  �أكرث من  �ل�سعر �الأ�سقر   � .. �أكرث  كان 

�سعرة .. � يتجدد هذ� �لعدد بوجه عام خالل خم�سة �أعو�م حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم �أن �ملخ يحتاج �إىل �سد�ض كمية �لدم �لتي ي�سخها �لقلب � خم�ض �الأ�ك�سجني �لذي يدخل �جل�سم 

.. رغم �أن �ملخ ال يزن �أكرث من ��حد على خم�سني من �جل�سم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  �الإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  �أنه  تعلم  • هل 

بني  ما  تييرت��ح  �لعرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  �أكييرث  �الإن�سان  ج�سم  يف  �أن  تعلم  هل   •
ن�سف لرت �إىل لرت �ن�سف كل 24 �ساعة بال توقف �سيفاً � �ستاًء مع �ملجهود � �حلركة �مع �رتفاع درجة 

�حلر�رة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �سبب  الأي  فقدت  �أ�  جر�حياً  �أزيلت  �إذ�  �الأظافر  �أن  تعلم  • هل 

مرة �أخرى. 
 ( ت�سمى  ت�سمم  حالة  حد�ث   � �لبولينا  ن�سبة  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  �جل�سم  يف  �لبول  �حتبا�ض  �أن  تعلم  • هل 

�لت�سمم �لبوليني(. 

ال�شيخ ال�شجاع 
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بدائل طبيعية عن ال�صكر
يت�سمن  �لع�سل:  ي 
�ليييييعييييي�يييييسيييييل مييييييييييو�ّد 
لالأك�سدة،  م�سادة 
�مييييييييييييو�ّد مييي�يييسيييادة 
لييييييلييييييبييييييكييييييتييييييرييييييييا، 
�مييييييييييييو�ّد مييي�يييسيييادة 
ليييييليييييفيييييري��يييييسيييييات، 
��مليييييييييييو�ّد �ملييي�يييسيييادة 

لاللتهابات.
يحتوي  �لقيقب:  ي 
�لقيقب  �يييييسييييير�ب 
�لفيتامينات،  على 

��ملعادن، ��ملو�د �مل�سادة لالأك�سدة.
��لكال�سيوم،  ��ملغني�سيوم،  �لييبييوتييا�ييسيييييوم،  على  �لتمر  �يييحييتييوي  �لييتييميير:  ي 
��لفيتامينات K� B، �مو�ّد م�سادة لالأك�سدة. ي �سكر جوز �لهند: يحتوي 
�ل�سكاريد  �الأنولني، �هي جمموعة من عديد�ت  كميات �سغرية من  على 
تتو�جد ب�سكل طبيعي، حيُث تنتجها �أنو�ع عديدة من �لنباتات، �ت�ستخدم 
�لنباتات �الإينولني كمخزن للطاقة ي دب�ض �ل�سكر: يحتوي دب�ض �ل�سكر على 

لالأك�سدة. �مل�سادة  ��ملو�د  ��لكال�سيوم،  �حلديد،  من  �ملائة  يف   6

باالإ�سافة  �ملختلفة  لالأطعمة  لييذيييذة  نكهات  ��لب�سل  �لييثييوم  ي�سيف 
لفو�ئدهما �ل�سحية �لكبرية، لكن �أكلهما ي�سبب ر�ئحة كريحة للفم.

�يحتوي �لثوم ��لب�سل على مادتي �الألي�سني �كربيتيد �الأليل ميثيل 
�مل�سوؤ�لتني عن �لر�ئحة �ل�سادرة لدى تعر�ض �لثوم ��لب�سل للهو�ء 
�ليييدم، حيث  �الأكيييل ���ييسييول جمييرى  بعد  �أ�  �لتقطيع،  بعد 
�إىل خارج  �لرئتني  �لر�ئحة عرب  تنطلق 

�جل�سم عرب �لفم.
�أن  على  �خلييرب�ء  �يوؤكد 
�لر�ئحة �لقوية للب�سل 
��لييييثييييوم ال تييعييد ميييربر� 
لال�ستغناء عن فو�ئدهما 

�جلمة ل�سحة �جل�سم، �خا�سة �إذ� ��ستطعنا �لتعامل بطريقة �سحيحة 
 2 �أ�  �سرب كوب  يعد  ذلييك،  �لكريهة. �لتحقيق  �لر�ئحة  للتقليل من 
من �ملاء طريقة ر�ئعة الإز�لة بقايا �لب�سل ��لثوم على �لل�سان، �يحفز 
�إنتاج �للعاب �لذي ي�ساعد بد�ره على �لتخل�ض من �لر�ئحة �لكريهة 

للبكترييا يف �لفم.
�ين�سح �خلرب�ء �أي�سا بتنا�ل كوب من �حلليب، الأن منتجات �الألبان 

قادرة على تقليل تركيز �ملركبات �ملحتوية على �لكربيت يف �لفم.
بني  �نت�سرت  �لتي  �ل�سعبية،  �لتقليدية  �لطريقة  �لعلماء  يعترب  كما 
�أ�  �لبقد�ن�ض  بتنا�ل  ��لب�سل،  �لثوم  ر��ئح  �آثار  للتخل�ض من  �لنا�ض 
�لفعالة يف  �ل�سحية  �لطرق  �أف�سل  �لكزبرة، من  �أ�  �خل�ض  �أ�  �لنعناع 

هذ� �ملجال.

كيف تخل�ض فمك من رائحة الثوم �الب�شل؟

فيل اآ�صيوي حديث الولدة يف اأول ظهور له يف حديقة حيوانات بالنكدينيل يف مي�صيلني ، بلجيكا )رويرتز(

�ر�د بع�ض �لغز�ة �ن يهاجمو� مدينة جميلة بغر�ض �ال�ستيالء عليها فار�سلو� بع�ض رجالهم ليتج�س�سو� على 
تلك �ملدينة �يعرفو� ما فيها ��ين يخبيء �لنا�ض �سالحهم �كم لديهم من جند �كيف هو حال ح�سونهم .. 
فقام �جلو��سي�ض بالذهاب �إىل �ملدينة لتنفيذ �مر قائدهم �لكنهم ف�سلو� يف ذلك فلم ي�ستطيعو� �لت�سلل �إىل 
د�خلها لكنهم ��ستطاعو� �ن يقب�سو� على رجل ��بنه من �هل �ملدينة �جاء�� به �إىل �لقائد �لذي �ساأله عن كل 
مايريد فلم يجبه �لولد �ال �البن فاأمر �لقائد جنوده بتعذبهم �بالفعل، قام �جلنود بتعذيب �ل�سجينني �لكن 
د�ن جد�ى �ملا طال �لتعذيب بهم جاء �لقائد �إىل �لرجل �قال �ن مل تنطق قتلتك فقال له �لرجل �ساأنطق 
�لقائد ماهو، قال �لرجل �قتل �لييدي ��ال �بعد ذلك �ساأقول لكم كل �سيء  �لكن يل طلب ��حييد فقط فقال 
فا�ستعجب �لقائد من ذلك �لطلب �قال له �قتل �بنك فقال نعم فلتقتل �بني ��ال حتى اليذهب بعد ذلك �إىل 
�ملدينة �ي�سي بي فغ�سب �لقائد �قال �يها �جلبان كيف تكون �با ،كيف تتحمل �ن ترى �لدك يقتل ف�سحك 
�ل�سيخ �قال �كيف ت�سدق �ين �ساأقول لك كل �سيء.. طلبت قتل �بني حتى اليتعذب من بعدي �يخاف �ينطق 
مبا لدينا، فقال �لقائد هل يعني ذلك �نك لن تقول لنا �سيئا فقال �لرجل لوقطعت من ج�سدي قطعا ��نا حي 
لن �بوح لك ب�سيء، فغ�سب �لقائد �قال جلنوده كيف نغلب بلد� هكذ� نا�سها .. �ن �طنيته �حرقتني ��ذلتني 
.. هيا �سيطول ح�سارنا �رمبا �قعنا نحن يف �يديهم .. �ترك �لقائد �لرجل ��نطلق بجنوده بعيد� �مل يفكر 

بالعودة مرة �خرى .


