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العاطفية  العالقات  لنهاية  �شائعة  اأ�شباب   5
معظم  نهايات  على  ي�سيطر  �أ�سبح  �ل��ذي  �مل�سطلح  ه��و  �النف�سال    
�لعالقات �لعاطفية، فعلى �لرغم من جمال �لبد�يات، فاإن �لنهايات 

تكون �سادمة،
�ل�سوؤ�ل  يتقدمها  �لتي  �الأ�سئلة،  دو�م��ة  يف  �لطرفان  يدخل  وبعدها 

�الأبرز: ملاذ� مل نكمل �لطريق؟ .
من  جمموعة  �إىل  م�ستنًد�  تقرير  ذكرها  �ل�سوؤ�ل  ه��ذ�  عن  �الإج��اب��ة 
�الأ�سباب �ل�سائعة النتهاء �لعالقات �لعاطفية ب�سكل عام، وقد �سرحها 
 Anna �ل�سهرية  �لق�س�سية  جمموعته  يف   Tolstoy �ل��ك��ات��ب 

.  Karenina
ومن �أهم �الأ�سباب النتهاء �لعالقات �لعاطفية:

ولكنه  �لثقة،  فقد�ن  ج��اء  �الأ�سباب  مقدمة  يف  �لثقة:  فقد�ن   1-
�لطرفني،  �أي  من  خيانة  ح��دوث  ب�سرورة  م�سروط  غري  ع��ام  ب�سكل 
�أو  �الح��ت��و�ء،  على  بالقدرة  �ملتبادل  �الح���ر�م  يف  �لثقة  ف��ق��د�ن  لكن 

�لقدرة على �حلفاظ على م�ساعرك.
للكثريين؛  بالن�سبة  �الأ�سعب  يكون  ق��د  �ل�سبب  ه��ذ�  �لغ�ش:   2-
�لنف�سي يجعل  �أث��ره  �أمل ووج��ع غري ظاهرْين، لكن  يت�سبب يف  الأن��ه 

��ستمر�ر �لعالقة م�ستحياًل؛ الأنه يفقدك يقينك يف كل �سيء.
يف  وت���اأت���ي  �ل��ك��ث��ري،  ت��ع��ن��ي  �ل��ك��ل��م��ة  ه���ذه  �خل����ذالن  �ل��ت��وق��ع��ات:   3-
�الأخ���رى، من خالل  تلو  و�ح��دة  توقعاتك  كل  ت�سقط  بعدما  �لغالب 
رمبا  مبكًر�  تظهر  ال  فقد  �ل�سريك،  م��ن  تتلقينها  �لتي  �ل�سدمات 

بعد مرور �سنو�ت.
�أملًا  ت�سبب  �ل��ت��ي  �مل��ح��زن��ة  �الأ���س��ب��اب  �أك���ر  م��ن  �حل���ب:  �ن��ت��ه��اء   4-
هذ�  �جت���اه  �نتهت  م�ساعرك  �أن  ف��ج��اأة  تكت�سفي  �أن  ه��و  الأ�سحابها، 
تدريجي  ب�سكل  تتقل�ش  فالعالقة  كانا زوجني،  �إن  �ل�سخ�ش، خا�سة 
وتنتهي ب�سكل غريب، �أبعد ما يكون عن خيانة، �أو �نعد�م ثقة، لكنها 

�نتهاء حب.
ت�ستطيعني  ال  لكنِك  كبري،  ب�سكل  ا  �سخ�سً حتبني  قد  �الكتفاء:   5-
�الأ���س��رة و�الأ���س��دق��اء، هنا  �إىل  د�ئ��م��ة  ب��ه، وتكونني بحاجة  �الك��ت��ف��اء 

تكونني متاأكدة �أن هذ� �ل�سبب كاٍف جيًد� النتهاء �لعالقة.

 كيف تعرف اأن م�شكلتك حتتاج ملعالج نف�شي؟
وكيف ميكنني  �أري��د حقاً؟  م��اذ�  �ملهنية؟  �أت��ق��دم يف م�سريتي  ال   ملاذ� 
هذ�  م��ن  �أ�سئلة  �أنف�سهم  ي�ساألون  �الأ�سخا�ش  م��ن  �لكثري  حتقيقه؟ 
�لتو�سل الإجابات،  وتو�جه �سعوبة يف  منهم  و�ح��د�ً  كنت  �إذ�  �لقبيل. 

فاإن �ال�ستعانة مبهني متدرب ميكن �أن ت�ساعد.
هل من �ساأن �لتحدث مع مدرب تنمية �سخ�سية �أن يعيد حياتك �إىل 
�إىل  �أنك حتتاج  �أو هل م�سكلتك م�ستع�سية لدرجة  �ل�سحيح؟  �مل�سار 
�الختيار  يكون  �الأق���ل،  على  �الأوىل  للجل�سة  بالن�سبة  نف�سي؟  ع��الج 

لك.
على  �الأ�سخا�ش  م�ساعدة  �إىل  �ل�سخ�سية  �لتنمية  ت��دري��ب  وي��ه��دف 
وهو  بروجن�ش،  �ألك�سندر  يو�سح  �لد�خلية، ح�سبما  قدر�تهم  تن�سيط 
ب�سكل   . �الأملانية  �لتدريب  ر�بطة  �لعامة يف  �لعالقات  ورئي�ش  مدرب 
�لندية-  �أ�سا�ش من  مثايل، فاإن �حلو�ر بني �ملدربني و�لزبائن -على 
ي�ساعد �لزبائن على ��ستعادة �لثقة يف قدر�تهم �أو معرفة ما يريدونه 

حقاً، وباملثل معرفة ما ال يريدونه.
وبناء على طبيعة �مل�سكلة، ميكن �أن يلجاأ �ملدربون �أي�ساً �إىل مناذج من 
�لعالج �لنف�سي. ومع ذلك فاإن تدريب �لتنمية �ل�سخ�سية لي�ش نوعاً 

من �لعالج �لنف�سي. وهناك حدود معينة بو�سوح تف�سل بينهما.
ومع ذلك، تقول �ملدربة نينا ماير �إنه ال ينبغي �أن يكون هناك م�سكلة 
�سخ�سية.  تنمية  م���درب  �إىل  عقلياً  م��ري�����ش  �سخ�ش  ي��ذه��ب  �أن  يف 
و�ل�سخ�ش  �ل�سخ�ش.  تنمية  تعزيز  �إىل  يهدف  �لتدريب  �أن  وتو�سح 
�أن��ه نظر�ً  ، وت�سيف  �ل��ذي يعاين من مر�ش عقلي لن يحقق تقدماً 
الأن �لطرق �مل�ستخدمة يف �لتدريب ال تكفي يف هذه �حلالة بب�ساطة 

فاإنني كمدربة، �أالحظ ذلك على �لفور .
لذ�، فاإن �لذهاب �إىل مدرب �أو معالج نف�سي هو �أمر مروك لل�سخ�ش. 
يجب �أن يكون و��سحاً يف نهاية �جلل�سة �الأوىل ما �إذ� كان �ختيارك هو 

�الختيار �ل�سحيح. 

اخلميس   29   مارس    2018  م   -   العـدد  12287  
Thursday   29   March   2018  -  Issue No   12287

فورد تتيح جتربة ال�شيارة قبل �شرائها بـ »�شيلفي« 
للتجارة  �ل�سيني  ب��اب��ا  ع��ل��ي  م��وق��ع  م��ع  ل��ل�����س��ي��ار�ت  ف����ورد  ���س��رك��ة   عاونت 
�الإلكرونية لتد�سني مركز �آيل لتجربة �ل�سيارة قبل �تخاذ قر�ر �ل�سر�ء، 
دون  �ل��ه��وي��ة،  لتاأكيد  �سيلفي  و���س��ورة  ذك��ي  ع��ن ط��ري��ق تطبيق  يتم  �ل���ذي 

�لتعامل �أو �الحتكاك �ملبا�سر مع موظفني.
عبارة  وه��و  بال�سني،  غ��و�ن��زو،  مدينة  يف  فقط  �الآيل  �مل��رك��ز  ه��ذ�  ويتوفر 
مزود  دون موظفني،  �سيارة، من   42 يت�سمن  �لطو�بق  متعدد  مبنى  عن 

مباكينة بيع �آلية.
بعد حتميل �لتطبيق يقوم �مل�ستهلك �ملقبل على �سر�ء �سيارة مبلء �لبيانات 
�سياأتي  �لوقت �لذي  100 موديل، ويحدد  و�ملعلومات، ثم يختار من بني 

فيه لتجربة �ل�سيارة.
وعند �ملجيء يقف �أمام ماكينة �لبيع �الآلية �ملزودة ب�سا�سة اللتقاط �سورة 
فقط،  دقائق   10 ت�ستغرق  عملية  يف  هويته،  لتاأكيد  للم�ستهلك  �سيلفي 
حتى ��ستالم �ل�سيارة �ملر�د جتربتها، بح�سب ما ورد يف �سحيفة د�يلي ميل 

�لربيطانية، �أم�ش �الثنني.
وي�ستطيع �مل�ستهلك �ختبار �ل�سيارة ملدة 3 �أيام قبل �إعادتها مرة �أخرى �إىل 
�ملركز، جماناً، بو��سطة بطاقة �جتماعية خا�سة مبوقع علي بابا، وعند قر�ر 
�ل�سر�ء ي�ستخدم تطبيق على بابا Tmall . ومتاح �ملوقع للم�ستخدمني يف 

�ل�سني لغاية 23 �أبريل )ني�سان( �ملقبل.
�سيد�ن  للتجربة من �سمنها مونديو  فورد  �لعديد من موديالت  وتتوفر 
فورد،  �سركة  وبح�سب  �لعديد.   وغريها  ومو�ستانغ  �لريا�سية  و�ك�سبلورر 
فاإن �مل�ستهلك لديه فر�سة جتربة كل موديل على حدة مرة و�حدة فقط، 

ومتاح له فقط 5 �ختبار�ت خالل �أول �سهرين من �لربنامج.

اأطول ثعبان يف 
العامل يبتلع غزااًل 
�الجتماعي  �ل��ت��و����س��ل  م��و�ق��ع  ت��ن��اق��ل��ت 
مقطع فيديو لثعبان �سخم، وهو يبتلع 
ملدة  تكفيه  وجبة  وه��ي  بالكامل،  غ���ز�اًل 

عام كامل. 
�أطول  �لعمالق  �ل�سبكي  �لثعبان  ويعد 
طوله  وي�سل  �لعامل،  يف  �لثعابني  �أن��و�ع 
�إىل نحو 30 قدماً، وهو قادر على �سيد 

و�بتالع مت�ساح بالكامل.
ويف مقطع �لفيديو �لذي مت ت�سوير يف 
�أندوني�سيا، يظهر �لثعبان �لذي مل ياأكل 
من نحو ع��ام، وق��د خ��رج لل�سيد، باحثاً 
على  ج��وع��ه  ت�سد  �سخمة،  فري�سة  ع��ن 
�ل��ق��ادم��ة، بح�سب  �ل�12  �الأ���س��ه��ر  م��دى 

�سحيفة مريور �لربيطانية.
�لثعبان  ط�����ارد  �ل����ظ����الم،  ج��ن��ح  وحت����ت 
�ل�سخم غز�اًل رمادياً على حافة �لغابة، 
ومتكن من �الإم�ساك به، قبل �أن يغر�ش 
�أن��ي��اب��ه �حل����ادة يف ج�����س��د �ل��ف��ري�����س��ة، ثم 
ر�حل يلتف حول �لغز�ل �لذي يبلغ وزنه 
ويبد�أ  ليخنقه  ك��ي��ل��وغ��ر�م��اً،   30 ن��ح��و 

بابتالعه. 

ذّر امللح يحمي من 
االحتبا�س احلراري

�إىل  �أم��ري��ك��ي��ون  ب��اح��ث��ون   تو�سل 
�الحتبا�ش  لتقليل  جديدة  طريقة 
�حل���������ر�ري و�ن���ب���ع���اث���ات �ل����غ����از�ت 
�ل��دف��ي��ئ��ة الإن���ق���اذ ك��وك��ب �الأر������ش، 
جزيئات  م���ن  رق��ي��ق��ة  ط��ب��ق��ات  ذر 
11 مياًل فوق  �رت��ف��اع  �مل��ل��ح، على 

�الأر�ش.
ل����دى معهد  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو�����س����ح 
�مللح  �أن ج��زي��ئ��ات  �ل��ك��و�ك��ب  ع��ل��وم 
�أ�سعة  من  �ملزيد  عك�ش  على  تعمل 
�لف�ساء،  �إىل  و�إع��ادت��ه��ا  �ل�سم�ش 
الإي�����ق�����اف �رت�����ف�����اع درج�������ة ح�����ر�رة 
�لغالف  م����ن  �ل�����س��ف��ل��ى  �ل��ط��ب��ق��ة 

�جلوي لالأر�ش.
حتليق  �إىل  �ل���ب���اح���ث���ون  و�أ������س�����ار 
�ل�������س���ح���ب، لنر  ف������وق  ط�����ائ�����ر�ت 
�لروبو�سفري،  طبقة  د�خ���ل  �مل��ل��ح 
لتعلق  لالأر�ش،  �ملال�سقة  �لطبقة 
�ل���ه���و�ء، فتزيد  �مل��ل��ح يف  ج��زي��ئ��ات 
�أ�سعة  لتنعك�ش  �لبي�ساء  �حلبيبات 
�ل�سم�ش وتتبعر يف �لف�ساء، وتقل 
�لباحثون  و�أك����د  �حل�����ر�رة.  درج���ة 
�سلباً  ت��وؤث��ر  ل��ن  �لعملية  ه���ذه  �أن 
�ل��ط��ق�����ش.  ويحذر  �أن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
تربيد  �أن  م���ن  �ل��ب��اح��ث��ني  ب��ع�����ش 
��سطناعياً  �الأر�����ش  ح���ر�رة  درج���ة 
قد  �حل���ر�ري،  �الحتبا�ش  ملو�جهة 
�إذ� توقفت �لعملية  ُيدمر �الأر���ش، 
يف  ورد  م��ا  ح�سب  ف��ج��ائ��ي،  ب�سكل 
�لربيطانية،  تاميز  ذ�ت  �سحيفة 
�أم�ش �الثنني. و�عر�ش خبري يف 
بجامعة  �جل��ي��ول��وج��ي��ة  �ل��ه��ن��د���س��ة 
ب��ري�����س��ت��ول م��اث��ي��و و�ت�������س���ون على 
عن�سر  �أن  م��ن  حم���ذر�ً  �لطريقة، 
طبقة  ك�سر  يف  يت�سبب  ق��د  �لكلور 
�الأوزون مثل �لكلوروفلوروكربون، 
�إ�سافًة �إىل ت�سويه �أن �مللح �ملحتمل 

ل�سكل �ل�سحب.

اهتمي ب�شحة فمك 
اأثناء احلمل

�لنم�ساوية  ووم���ان  جملة   �أو�ست 
و�أ�سنانها  بفمها  ب��االع��ت��ن��اء  �مل����ر�أة 
�أث����ن����اء ف����رة �حل���م���ل؛ ن���ظ���ر� الأن 
�لطارئة  �ل��ه��رم��ون��ي��ة  �ل���ت���غ���ري�ت  
ع��ل��ى �جل�����س��م خ���الل ه���ذه �لفرة 

توؤثر بال�سلب على �سحة �لفم.
بال�سحة  �ملعنية  �ملجلة  و�أو�سحت 
تعاين   حتديد�  �للثة  �أن  و�جل��م��ال 
�إنها  �أث���ن���اء ف����رة �حل���م���ل؛ ح��ي��ث 
ثم  وم���ن  ح�سا�سية،  �أك���ر  ت�سبح 
�أكر ُعر�سة لاللتهابات و�لنزيف. 
�ملر�أة  على  ينبغي  ذل��ك،  ولتجنب   
�لفم  بتنظيف  �اله��ت��م��ام  �حل��ام��ل 
و�الأ�سنان و�لل�سان يوميا، مع زيارة 

طبيب �الأ�سنان ب�سفة منتظمة.

تناول الدهون النباتية 
يقلل خطر الوفاة املبكرة 

�أن  ح��دي��ث��ة  غ��ذ�ئ��ي��ة  در�����س���ة  ك�سفت 
�ت���ب���اع ن���ظ���ام غ���ذ�ئ���ي ي��ح��ت��وي على 
نباتية،  م�����س��ادر  م��ن  م�سبعة  ده���ون 
�للحوم،  �مل���وج���ودة يف  �ل��ده��ون  ب���دل 
يقلل من خطر �لوفاة �ملبكرة بن�سبة 

تر�وح بني 24 و26%. 
در����س��ة باحثني من جامعة  ووج��دت 
�لنباتية،  �ل����ده����ون  �أن  ه�����ارف�����رد، 
�أوزي�������ت  �مل������وج������ودة يف �الأف�������وك�������ادو 
�ل��زي��ت��ون، ت��ق��ل��ل �إىل ح��د ك��ب��ري من 

خطر �لوفاة �ملبكرة.
نظام  �تباع  ف��اإن  �أو���س��ع،  نطاق  وعلى 
�مل�سبعة  غري  بالدهون  غني  غذ�ئي 

�ملبكرة  �ل��وف��اة  م��ن  يقلل  �الأح���ادي���ة، 
�الأنظمة  مع  مقارنًة   ،16% بن�سبة 
هذه  �إىل  ت��ف��ت��ق��ر  �ل���ت���ي  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�سحيفة  ح�سب  �لغذ�ئية،  �لعنا�سر 

ديلي ميل �لربيطانية.
�لدر��سة،  ه����ذه  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  وب���ن���اًء 
ي��و���س��ي �ل���ب���اح���ث���ون، ب���االإك���ث���ار من 
�ملوجودة  �ل��ن��ب��ات��ي��ة،  �ل��ده��ون  ت��ن��اول 
يف �الأف������وك������ادو و�مل���ك�������س���ر�ت وزب�����دة 
�لزيتون  وزي�����ت  �ل�������س���ود�ين  �ل���ف���ول 
�لدهون  م��ن  �حل��د  �ل�سم�سم،  وزي��ت 
�حل���ي���و�ن���ي���ة، يف �ل���ل���ح���وم �حل���م���ر�ء 

و�الأ�سماك و�لبي�ش و�الألبان. 

ورغم ن�سائح �ملنظمات �ل�سحية �إال �أن �الأم وحدها هي من 
ين�سح  وهنا  �لطفل متاما،  �إر�ساع  تتوقف عن  يقرر متى 
وم�ساعرهن  غريزتهن  على  باالعتماد  �الأم��ه��ات  �خل��رب�ء 
ون�سائح  �أر�ء  ع��ن  بعيد�  �ل��ي��وم  ه��ذ�  لتحديد  �لطبيعية 

�ملحيطني بها.
لنب  على  �لطفل  ح�سول  �إن  �الأط��ب��اء  ي��ق��ول  ع��ام  وب�سكل 
ملدة  ي�ستمر  �أن  يجب  �أخ���رى  �أط��ع��م��ة  بجانب  حتى  �الأم، 
ملا  �أف�سل تغذية للطفل  �الأم هو  عامني كاملني، الأن لنب 
يحتويه من مو�د ت�ساهم يف تقوية �ملناعة وحتمي �لر�سيع 
جملة  لتقرير  وفقا  و�حل�سا�سية،  �ملعدية  �الأم��ر����ش  من 

"�إلرن" �الأملانية.

اختيار الوقت املنا�سب
ويف�سل �أن تختار �الأم وقتا ال يعاين فيه �لطفل من �آالم 
يكون  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر�ت  ع��ن  مثال  وتبتعد  للفطام،  �أخ���رى 
بعد  �أو  �لت�سنني  مرحلة  خ��الل  �أو  مري�سا  فيها  �لطفل 
�لطفل  لفطام  �أف�سل  �ل�ستاء  ف��ر�ت  وتعترب  �لتطعيم. 
�ملعدة  يف  با�سطر�بات  ع��ادة  ترتبط  �ل�سيف  ح��ر�رة  �أن  �إذ 

و�الأمعاء لدى �لر�سع وهي كفيلة بتعكري مز�ج �لطفل.
ومن �الأ�سئلة �ملتد�ولة عن �لفطام، هو كيفيته وهل يجب 
على  �ل�سعب  وم��ن  مفاجئ؟  ب�سكل  �أم  تدريجيا  يكون  �أن 
تكون  الأن  لالأطفال  �ملفاجئ  �لفطام  �الأم��ه��ات  م��ن  كثري 
وبالتايل  م��ف��اج��ئ  ب�سكل  ي��ت��وق��ف  ال  �الأم  ج�سم  يف  �ل��ل��نب 
لالإ�سابة  ع��ر���س��ة  يجعلها  ف��ج��اأة  �الإر����س���اع  ع��ن  ت��وق��ف��ه��ا 

�الأم  ت�سطر  �حل��االت  بع�ش  لكن يف  �لثدي.  بالتهابات يف 
مثال  �ملر�سية  كاحلاالت  مفاجئ،  ب�سكل  �لر�سيع  لفطام 
للثدي  تدليك  مت��اري��ن  بعمل  �الأم،  �الأط��ب��اء  ين�سح  وهنا 
ع��ل��ى و�سع  ع���الوة  ف��ي��ه  �ل��ل��نب  مل��ن��ع جت��م��ع  ب�سكل م�ستمر 
لتقليل عمليات �سخ  �لثدي  بارد على  مناديل مبللة مباء 

�لدم فيه وبالتايل �حلد من تكوين �للنب.
�الأم على  ت�ساعد  �لتي  �الأدوي��ة  بع�ش  �الأ�سو�ق  وتنت�سر يف 
عملية �لفطام، لكن �الأطباء يحذرو� من هذه �الأدوية �لتي 
�للنب.  �إدر�ر  حمفز  �ل��ربوالك��ت��ني،  ه��ورم��ون  عمل  ت��وق��ف 
و�أث��ارت هذه �لعقاقري خالفات بني �لعلماء ال�سيما و�أنها 
توؤثر يف بع�ش �حلاالت على �لدورة �لدموية للمر�أة، وفقا 
هذه  ت����د�ول  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  وم��ن��ع��ت  "�إلرن".  ملجلة 
�أعر��سها  ت�سجيل  بعد  �الأ���س��و�ق  م��ن  و�سحبتها  �الأدوي����ة 

�جلانبية.

الل�سان املربوط: 
من  قليل  غري  عدد  منها  يعاين  م�سكلة  �لل�سان،  �لت�ساق 
�لر�ساعة،  �أث��ن��اء  م�سكالت  يف  وتت�سبب  �جل���دد  �مل��و�ل��ي��د 
�الأطباء  �الإط��الق. وين�سح  لكن عالجها غري معقد على 
الحقا  ت�سبب  ال  ح��ت��ى  �مل�سكلة  ه���ذه  ع���الج  يف  ب���االإ����س���ر�ع 

م�سكالت يف �لنطق و�لكالم للطفل.
�أطفالهن  �إر�ساع  تو�جه �لعديد من �الأمهات م�سكالت يف 
�أمر غري �سائب  وهو  لديهن،  تكمن  �مل�سكلة  �أن  ويعتقدن 
د�ئما �إذ يوؤكد �الأطباء �أن م�سكالت �لر�ساعة تعود يف كثري 

من �الأحيان مل�سكالت يف ل�سان �لطفل وحتديد� ما يطلق 
عليه "�لت�ساق �لل�سان" �أو "�لل�سان �ملربوط".

يكون  عندما  وحت���دث  �ل����والدة  بعد  �مل�سكلة  ه��ذه  وتظهر 
�لرباط �لذي يربط �لل�سان باأ�سفل �لفم، ق�سري� للغاية. 
عن  �ل�سغري  تعيق  �مل�سكلة  ه��ذه  �أن  �إىل  �الأط��ب��اء  وخل�ش 
�لر�ساعة و�لبلع. و�أو�سحت ر�بطة �أطباء �الأطفال �الأملانية، 
�أن ق�سر �لرباط �ل�سفلي لل�سان، من �ملمكن �أن يت�سبب يف 
حتريك  �لطفل  على  ينبغي  �إذ  �لر�ساعة،  �أثناء  م�سكالت 
�أم��ر غ��ري ممكن م��ع ق�سر  �ل�سفاه وه��و  �لل�سان يف �جت��اه 

�لرباط �ل�سفلي لل�سان، عالوة على �أنه جمهد للطفل.
�مل�سكلة بتدخل جر�حي ب�سيط يتم عادة دون  وميكن حل 
تخدير كامل، وفقا لتقرير ن�سره موقع "هايل بر�ك�سي�ش" 
�الأملانية،  �الأط��ف��ال  �أطباء  ر�بطة  لبيانات  ووفقا  �الأمل���اين. 
فاإن و�حد� من كل ع�سرة مو�ليد جدد، يعاين من م�سكلة 
حالة  م��ن  يختلف  �مل�سكلة  حجم  لكن  �ل��ل�����س��ان،  �لت�ساق 
الأخرى، فبع�ش �حلاالت ال ميكن �إدر�ك وجود �مل�سكلة �إال 

من خالل �إجر�ء �أ�سعة باملوجات فوق �ل�سوتية.
�إذ� كان  وميكن لالأم مالحظة بع�ش �الأعر��ش ملعرفة ما 
مالحظة  ب��ي��ن��ه��ا:  وم���ن  �مل�سكلة  ه���ذه  م��ن  ي��ع��اين  طفلها 
لفرة  �الأم  ث��دي  على  �لبقاء  يف  �سعوبة  يجد  �لطفل  �أن 
�أثناء  ب�����االأمل  ن��ف�����س��ه��ا  �الأم  ���س��ع��ور  ع��ل��ى  ع����الوة  ط��وي��ل��ة، 
حل  يف  �ملمكن،  قدر  باالإ�سر�ع  �الأطباء  وين�سح  �لر�ساعة. 
بعد  �لطفل  مع  ت��وؤدي  قد  الأنها  �لل�سان،  �لت�ساق  م�سكلة 

ذلك مل�سكالت يف �لنطق.

كيف تتجاوزين مع ر�شيعك مرحلة الِفَطام ب�شالم؟

املفاجئ؟  اأم  اأف�سل  التدريجي  الفطام  هل 
للفطام؟  ال�ستاء  اأم  اأف�سل  ال�سيف  وه��ل 
اأ�سئلة تطرحها االأمهات ال�سيما بعد اأن يبداأ 
وال  املهرو�سة  اخل�سروات  تناول  يف  الطفل 
فكيف  اأ�سا�سي،  ب�سكل  االأم  لنب  على  يعتمد 

متر مرحلة الفطام دون م�سكالت؟
حول  االأمهات  بني  ال��راأي  يف  اختالف  ثمة 
ف��امل��راأة  ال��ط��ف��ل،  لفطام  املنا�سب  ال��وق��ت 
�سحية  م�سكالت  من  تعاين  التي  اأو  العاملة 
ال�سحة  منظمة  لكن  املبكر.  للفطام  متيل 
العاملية تن�سح باأال تقل فرتة اإر�ساع الطفل 
اإعطاء  بعدها  يبداأ  كاملة،  اأ�سهر  �ستة  عن 
املهرو�سة  واخل�����س��روات  ال��ف��واك��ه  الطفل 

ليعتاد عليها بالتدريج.
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�ش�ؤون حملية

يف بداية مو�سمه الثقايف

مركز زايد بنادي تراث االإمارات يفتتح معر�س خلود اجلابري

خم�س فعاليات خالل عطلة نهاية االأ�شبوع يف مهرجان »اأم االإمارات«

يف جمل�س �سامل بن كبينة الرا�سدي

التعريف بخدمات جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة

املوروث ال�شرطي ي�شارك يف فعاليات واحة العني

•• ابوظبي - الفجر

�ف��ُت��ت��ح م�����س��اء �ل��ث��الث��اء �مل��ا���س��ي يف م��ق��ر م��رك��ز ز�يد 
يف  �الإم���ار�ت  ت��ر�ث  لنادي  �لتابع  و�لبحوث  للدر��سات 
�لت�سكيلية  �لفنانة  معر�ش  باأبوظبي  �لبطني  منطقة 
�ملهريي  �أح��م��د  �سنان  �سعادة  بح�سور  �جل��اب��ري  خلود 
علي  و�سعادة  و�لفعاليات  لالأن�سطة  �لتنفيذي  �ملدير 
عبد�هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي للدر��سات و�الإعالم 
يف �ل��ن��ادي، وع���دد منم �مل�����س��وؤول��ني يف �ل��ن��ادي، ونخبة 
و�ل��ف��ن��ان��ني و�الأدب������اء و�ل�سعر�ء  �مل��ث��ق��ف��ني  ك��ب��رية م��ن 
و�الأك���ادمي���ي���ني ورج����ال �الإع�����الم وج��م��ه��ور غ��ف��ري من 

حمبي �لفن �لت�سكيلي.
ورح��ب��ت �ل�����س��ي��دة ف��اط��م��ة م�����س��ع��ود �مل��ن�����س��وري مديرة 

�الإ�سهام  يف  �ل��ن��ادي  دور  م�ستعر�سة  باحل�سور  �مل��رك��ز 
�لوطني يف خمتلف  �مل���وروث  و�إب���ر�ز  �لثقايف  ب��احل��ر�ك 
له،  باملغفور  �ملتعلق  �سيما  ال  �لفني،  �الإب���د�ع  جم��االت 
طَيّب  ن��ه��ي��ان،  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �هلل،  ب���اإذن 
�لثقايف  ز�ي���د  جمل�ش  يف  ي�سرفنا  وق��ال��ت:  ث����ر�ه،  �هلل 
�لذي  ز�ي���د  ز�ي���د �خل����ري..  ب��ع��ام  �أن نحتفي  �مل��رك��ز  يف 
�إرث��ه �حل�ساري  يعي�ش معنا يف كل �الأع���و�م، ننهل من 
مقومات حا�سرنا وم�ستقبلنا.. ز�يد �خلري و�لت�سامح 
و�لعطاء.. ز�يد �لثقافة و�حل�سارة.. ز�يد �لذي يكمل 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  هو  فها  �لبناء؛  م�سو�ر  �أبناوؤه 
نادي  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  �ل�سمو  �ساحب  ممثل  ز�يد 
تر�ث �الإمار�ت ي�سري على درب و�لده، يحتفي بالر�ث، 
ه يف  وي�سّخر كل �الإمكانات من �أجل �حلفاظ عليه، ويبثُّ

ب برجل  نفو�ش �لكبار و�ل�سغار، بحيث ��ستحق �أن يلقَّ
�لثقايف  �حل��دث  �أن هذ�  �ملن�سوري  و�أو�سحت  �ل��ر�ث. 
ميثل باكورة �ملو�سم �لثقايف للمركز لعام 2018، وهو 
يجمع لوحات للفنانة �جلابري تعر�ش يف �سكلها بع�سا 
من مكونات تر�ثنا، وحتمل يف م�سامينها ر�سالة وفاء 

من مبدعة ��ستلهمت ما عا�سته يف كنف ز�يد.
وبينت �لفنانة خلود �جلابري �أن معر�سها ي�سم �أعماال 
و�أعماال  �الإم���ار�ت���ي���ة،  و�مل�����ر�أة  �ل����ر�ث  ح��دي��ث��ة تخ�ش 
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  للمغفور  �لكوالج  ب��روح 
�لكبري  تقديرها  ع��ن  معربة  ث���ر�ه،  �هلل  ��ب  ط��َيّ نهيان، 
تابعو�  و�لفن ممن  �لثقافة  وبخا�سة رجال  للح�سور، 
مما  �لثقايف،  �ملجمع  عهد  منذ  و�لفن  �لثقافة  م�سرية 
�إحياء روح �ملجمع من جديد، ال �سيما  يبعث �الأمل يف 

و�أن �ملعر�ش ي�سكل �متد�د� للوحة �أبدعتها �أيام �ملجمع 
�مل��ا���س��ي و�حلا�سر،  ب��ني  ل��ل��م��ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ث��ق��ايف 
رعايته  ل��ه يف  للمغفور  ع��رف��ان��ا  �مل��ع��ر���ش مي��ث��ل  ف��اأت��ى 
للثقافة و�لفن وللمر�أة، ومتكينها يف خمتلف �مليادين، 
وتقدير� الأم �الإمار�ت لدعم �سموها للمر�أة �الإمار�تية 
�الإبد�عية يف  ورعاية مو�هبها  �لعطاء  وحتفيزها على 
�لثقافة  وز�رة  �لثقايف يف  �مل�ست�سار  وعربَّ  �ملجاالت.  كل 
وتنمية �ملعرفة �سعيد �لعامري عن تقديره للجماليات 
�لتي عك�ستها لوحات �جلابري، وللم�سامني �لر�ثية 
�مل��ت��ن��وع��ة ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل���وج���وه و�ل����رب�ق����ع و�مل���ف���رد�ت 
�أب��رزت جمال  �إبد�عية  �الأخ��رى ب�سورة فنية  �لر�ثية 
دت فيها ح�سور �ملغفور له �ل�سيخ  تر�ثنا �لوطني، وج�سَّ

ز�يد يف عامه، عام �خلري.

•• اأبوظبي - الفجر

فعاليات  �الإم���ار�ت على موعد مع خم�ش  �أم  مهرجان 
جميع  تنا�سب  و�ل��ت��ي  �الأ���س��ب��وع،  ن��ه��اي��ة  عطلة  خ���الل 

�الأعمار وتلبي خمتلف �الهتمامات.
�لن�سخة  – �أبوظبي  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  وتنظم 
�لثالثة من �ملهرجان �لذي يقدم حتية �عتز�ز وتقدير 
كر�ستها  �لتي  �ل�سامية  و�لقيم  �جلليلة  لالإ�سهامات 
"�أم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�سيخة  �سمو  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�لرئي�ش  �ل��ع��ام،  �لن�سائي  �الحت���اد  رئي�سة  �الإمار�ت"، 
�ملجل�ش  رئي�سة  �الأ���س��ري��ة،  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �الأع��ل��ى 
بتكرمي  حظيت  و�ل��ت��ي  و�لطفولة،  لالأمومة  �الأع��ل��ى 
خا�ش من جامعة �لدول �لعربية موؤخر�ً مبنحها و�سام 

�سرف ولقب )روح �الإن�سانية ونبع �خلري و�لعطاء(.
من بني �لفعاليات �ملنتظرة خالل عطلة نهاية �الأ�سبوع 
�لنجم  وع��امل��ي��ون، فيحي   ع��رب  حفالت يحيها جن��وم 
�مل�سرح  ع��ل��ى  �ل��ي��وم �خلمي�ش  �مل��ه��ن��د���ش ح��ف��اًل  م��اج��د 
�لتون�سية  للفنانة  حفل  يتبعه  للمهرجان،  �لرئي�سي 

�الإمار�تي  �ل��ن��ج��م  وي��ط��ل  بنعلي.  غ��ال��ي��ة  �لبلجيكية 
�ملنهايل على جمهوره م�ساء يوم �جلمعة على  عي�سة 
�أغانيه،  �أ���س��ه��ر  م��ن  ل��ي��ق��دم جم��م��وع��ة  �مل�����س��رح   نف�ش 
ب��االإ���س��اف��ة �إىل �ل��ف��ن��ان وك��ات��ب �الأغ����اين �ل��ل��ب��ن��اين – 
�لكندي د�ين عري�سي. �أما م�ساء يوم �ل�سبت، في�سهد 
�للبناين  �لطبلة  وع���ازف  للمو�سيقي  مميزة  �إط��الل��ه 

د�نيل �سايغ، يعقبه حفل للعاملي عادل �إبر�هيم.
تقام  تفاعلية"  ح������و�ر�ت  "�ملجل�ش:  م��ن�����س��ة  وع��ل��ى 
ملناق�سة  �لتفاعلية  �حل��و�ري��ة  �جلل�سات  من  جمموعة 
�لقيم �الإجتماعية �لتي عززتها �سمو �ل�سيخة فاطمة 
و�لت�سامح  �مل����ر�أة  مت��ك��ني  ق��ي��م  تت�سمن  م��ب��ارك،  ب��ن��ت 
و�الإبد�ع و�ل�سعادة و�لر�بط �لعائلي وغريها. وتقود 
�جلل�سة �الأوىل يوم �خلمي�ش؛ �إ�سر�ء باين – روثمان، 
�الأم �مل�سوؤولة عن عدد من �ملدونات �ل�سهرية للمو�رد 
بع�ش  وت�سارك مع �جلمهور  �الإنرنت،  �لعائلية على 
�حلقائق حول �لتن�سئة �الأ�سرية. وتقدم دينا �لفاروقي 
ي����وم �جل��م��ع��ة ع���ر����س���اً ع���ن رح��ل��ت��ه��ا ل���ف���ق���د�ن �ل����وزن 
�ستطلع  كما  و�جهتها،  �لتي  �لغذ�ئية  و�ال�سطر�بات 

�جلمهور على م�سريتها للتخّل�ش من �الآثار �ل�سلبية 
ل��ن��م��ط �حل���ي���اة �مل��ج��ه��د وغ����ري �ل�����س��ح��ي �ل����ذي كانت 
�لو�سول  يف  جنحت  �سعودية  �أول  وت��ت��ح��دث  تعي�سه. 
�ل�سبت عن  ي��وم  �إف��ر���س��ت؛ ره��ا حم��رق  �إىل قمة جبل 
للتغّلب  �ل�سيد�ت  بها  تتحّلى  �أن  �لتي يجب  �ل�سجاعة 
كانت  و�إن  حتى  �أح��الم��ه��م  وحتقيق  خم��اوف��ه��ّن  على 

تبدو م�ستحيلة. 
ول��ع�����س��اق �ل��ن�����س��اط و�الإب�����د�ع و�مل��غ��ام��ر�ت، فموعدهم 
تتيح  �ل��ت��ي  �الفر��سي"  �ل���و�ق���ع  "فن  ف��ع��ال��ي��ة  م���ع 
با�ستخد�م  �الأبعاد  ثالثية  لوحات  �بتكار  للم�ساركني 
�لو�قع  ف���ن  ن�����س��اط  �ل���و�ق���ع �الف���ر�����س���ي يف  ت��ق��ن��ي��ة 
ممار�سة  ميكن  حيث  �لتقّدم،  منطقة  يف  �الفر��سي 
فنون �لنحت و�لر�سم و�لتلوين و�بتكار لوحات متعددة 
�الأبعاد. وكذلك �ال�ستمتاع بلعبة "�لغو�ش يف �لهو�ء" 
�أو "�لطري�ن �حلر" الختبار �ل�سجاعة و�حلما�ش �أثناء 
�ل��ت��ق��ّدم، وم��ن ثم  �ل��ع��ايل و�سط منطقة  �ل��ربج  ت�سّلق 

�لقفز عن �أعلى �ملن�سة. 
�لتي تقدمها  �مل��اأك��والت  و�أل��ذ  �أ�سهى  وال ميكن تفويت 

مطاعم �ل�ساطئ يف مهرجان "�أم �الإمار�ت" بخيار�تها 
�مل��اأك��والت و�مل�����س��روب��ات، حيث  �ملتنوعة و�ل��ع��دي��دة م��ن 
و�أك�ساك مطاعم  60 �ساحنة طعام  �أكر من  تتو�جد 
جمزئة على ثالث مناطق يف �ملهرجان، وحاويات متثل 
�أ�سهر �ملطاعم يف �لعا�سمة و�لتي تقدم وجبات �سريعة 
و�لعاملية،  �ملحلية  �لنكهات  �أ�سهر  من  �سحية  و�أخ��رى 

و�سط �أجو�ء منع�سة على �ساطيئ �لبحر.  
�أم  مهرجان  موقع  يف  تتوفر  �لعطاء،  على  وت�سجيعاً 
�الإمار�ت حافلة �لتربع بالدم، �لتي ترحب باملتربعني 
وت��ع��رف��ه��م ع��ل��ى ف��و�ئ��د �ل��ت��ربع ب��ال��دم. ك��م��ا يخ�س�ش 
موقع  ع��ن��د  ت��وق��ف  �لكبري" حم��ط��ة  �أب��وظ��ب��ي  "با�ش 
�ملهرجان �سمن جوالته يف �أرجاء �أبوظبي، حتى يتمكن 
يعترب  �ل��ذي  �ملهرجان  �مل�ساركة يف  �لعا�سمة من  زو�ر 
�أ�سخم حدث ثقايف وترفيهي يقام يف �أبوظبي �سنوياً. 

وي�ستقبل �ملهرجان زو�ره حتى يوم �ل�سبت �ملقبل 31 
�إىل  4 ع�سر�ً  �ل�ساعة  �الأ�سبوع من  �أيام  مار�ش، طو�ل 
�الأ���س��ب��وع من  ن��ه��اي��ة  وخ���الل عطلة  �ل��ل��ي��ل،  منت�سف 

�ل�ساعة 2 ظهر�ً �إىل منت�سف �لليل. 

•• العني - الفجر:

�أ�ست�ساف  يف �طار �جلهود �لد�ئمة �لتي تبذلها �لدولة خلدمة �ملو�طنني 
جمل�ش �سامل بن كبينة �لر��سدي مبنطقة �لنه�سة يف �بوظبي �سيف حممد 
�لباكري مدير �د�رة مطابقة �النظمة وخدمات �جلودة �لذي قال يف ندوته 
�أن حكومة �أبوظبي ال تدخر جهد� لتقدمي خدمات رقابية عالية �جلودة 
و�لتالعب  �لغ�ش  حم��اوالت  من  �الم���ار�ت  جمتمع  �سالمة  على  للحفاظ 
بجودة �ملنتجات �ملقدمة للمو�طن فقامت باإن�ساء جمل�ش �أبو ظبي للجودة 
و�تاحة  بالتناف�سية  تتميز  �آمنة  �سوق  �ن�ساء  �ىل  ي�سعى  �ل��ذي  و�ملطابقة 
�لفر�سة �أمام �مل�ستهلك ل�سر�ء �ل�سلع �ملعتمدة �لتي حتمل �سهاد�ت �ل�سالمة 
مع  �لتن�سيق  ومو��سلة  �ملتخ�س�سة  �لتقييم  هيئات  عن  �ل�سادرة  و�الد�ء 
�مل�ستهلك لتقدمي �خلدمات  بفاعلية ورفع م�ستويات �جلاهزية للم�ساهمة 
يف حتقيق �أهد�ف وروؤيا حكومة �أبو ظبي. و�سدد �لباكري �ن على �مل�ستهلك 
�لتاأكد من عالمة �لتقه للجودة و�ملطابقة على �ملنتجات و�البالغ عن �أي 

خمالفات عرب �لقنو�ت �لتي يوفرها �ملجل�ش للتو��سل مع �مل�ستهلك.   
مل��ا تقدمة حكومة  �ع��ت��ز�زه  �ل��ر����س��دي ع��ن  ب��ن كبينة  وع��رب حممد �سامل 
�أبو ظبي للجودة  �أبو ظبي بتقدمي �خلدمات �لرقابية من خالل جمل�ش 
يف  ي�ساهم  مما  باإيجابية  بالتفاعل  �ملو�طنني  �ل��ت��ز�م  و���س��رورة  و�ملطابقة 

تقدمي �خلدمات مو��سلة �لتنمية �ل�ساملة لدولة �المار�ت.
ح�سر �ملحا�سرة عدد �ل�سخ�سيات ورجال �العمال وم�سوؤولني من جمل�ش 

�أبو ظبي للجودة و�ملطابقة وجمع كبري من �أهايل �ملنطقة. 

•• العني - الفجر:

�سارك ق�سم �ملوروث �ل�سرطي باإد�رة �الإعالم و�لعالقات �لعامة 
و�حة  فعاليات  يف  �أب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  و�خل��دم��ات  �ملالية  بقطاع 
دعم  وب��ه��دف  و�ل�سياحة،  �لثقافة  د�ئ���رة  م��ع  بالتن�سيق  �ل��ع��ني، 
�أبوظبي ب�سكل عام ويف منطقة �لعني ب�سكل  �إم��ارة  �ل�سياحة يف 

خا�ش.
ومتثلت �مل�ساركة بتقدمي �لفرقة �ملو�سيقية عدد من �ملعزوفات 

�إعجاب  على  حظيت  قدمية،  عربية  و�أغ��اين  �لوطنية  �لوترية 
�لقدمية،  �لع�سكرية  للمركبات  عر�ش  �إىل  �إ�سافة  �جلمهور، 
م��وؤخ��ر�ً يف مهرجان  ع��ر���ش  و�ل���ذي  �ل��ق��دمي  �ل�سرطي  و�ل���زي 
�حلياة يف  بطبيعة  �ل��زو�ر  تعريف  كما مت  بالعني،  �ملربعة  قلعة 
مرحلة �لثمانينات، و�إبر�ز جهود �سرطة �أبوظبي يف تلك �ملرحلة 
�أن منطقة �لعني تعد من �ملناطق  وحتى �الآن. �جلدير بالذكر 
�ل�سياحية �ملميزة، ومتتلك موروثاً ح�سارياً وتاريخياً كبري�ً، كما 

مت �إدر�ج و�حة �لعني على قائمة �لر�ث �الإن�ساين لليون�سكو.

�شعيد بن طحنون يزور حمد 
را�شد النيادي يف جمل�شه 

•• العني - الفجر

�آل نهيان، بزيارة ملجل�ش �سعادة حمد  قام معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون 
�إطار  �أبوظبي، وذلك يف  �مارة  �الإ�ست�ساري يف  �ملجل�ش  �لنيادي ع�سو  ر��سد 
�ل�سيخ  بزيارة معايل  �لنيادي  ورحب  باملو�طنني،  ولقاء�ته  معاليه  زي��ار�ت 
�لعني،  مدينة  يف  �ل�ساروج  مبنطقة  ملجل�سه  نهيان  �آل  طحنون  بن  �سعيد 
�أ�سرته بت�سريف معاليه لهم ، م�سيد�ً باحلر�ش  معرباً عن �سعادته و�أفر�د 
�لوطن و�اللتقاء  �أبناء  للتو��سل مع  �لقيادة �حلكيمة  توليه  �لذي  �لكبري 
تف�سلها  ال  و�لتي  بال�سعب  �لقيادة  جتمع  �لتي  �لرو�بط  عمق  لتوؤكد  بهم 
�ل��زي��ارة مع حمد �لنيادي و�خ��و�ن��ه �سعيد  ح��و�ج��ز، وت��ب��ادل معاليه خ��الل 
وحممد وخليفة و�أقاربه و�حل�سور �الأحاديث �لودية �لتي ج�سدت ما يربط 

جمتمع �الإمار�ت �الأ�سيل وقيادته �حلكيمة من عالقات حمبة وتقدير. 

مهرجان »اأم االإمارات« ي�شتقبل 
وزيرة تنمية املجتمع

•• اأبوظبي- الفجر

��ستقبل مهرجان �أم �الإمار�ت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية 
�ملجتمع. و�طلعت معايل �لوزيرة على �ملناطق �ملتخ�س�سة للن�سخة �لثالثة 
و�لذي  – �أبوظبي،  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  تنظمه  �ل��ذي  �ملهرجان  من 
يحتفي بالقيم �ل�سامية �لتي كر�ستها يف �ملجتمع �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت 
مبارك �أم �الإمار�ت، رئي�سة �الحتاد �لن�سائي �لعام، �لرئي�ش �الأعلى ملوؤ�س�سة 
�لتنمية �الأ�سرية، رئي�سة �ملجل�ش �الأعلى لالأمومة و�لطفولة، حفظها �هلل.

�ملهرجان بطريقة  يقدمه  �ل��ذي  �لغذ�ء  �ل��ز�د: عامل  وز�رت معاليها جناح 
�سمولية تعر�ش �ملعلومات بطريقة تفاعلية تالئم جميع �الأعمار وحتّثهم 
�لتغذية  و�أهمية  حياتنا،  يف  �جلوهرية  مبكانته  و�لتدّبر  بالغذ�ء  للتفّكر 
يف  ت�ساهم  �ل��ت��ي  �جلماعية  وم�سوؤولياتنا  ج��ي��دة،  �سحة  على  للمحافظة 

تكوين جمتمع �سحي م�ستد�م.

متا�سيًا مع االأجندة الوطنية 2021
اخلدمات العالجية اخلارجية تفتتح عيادات 

االإقالع عن التدخني يف 3 مراكز �شحية 
•• اأبوظبى - الفجر:

�أبوظبي  �سركة  من�ساآت  �إح���دى  �خل��ارج��ي��ة،  �لعالجية  �خل��دم��ات  �أع��ل��ن��ت 
 3 للخدمات �ل�سحية )�سحة( عن �فتتاح عيادة �الإق��الع عن �لتدخني يف 
وبني  �ل�سحي  �لبطني  مركز  من  كل  يف  �أبوظبي  مبنطقة  �سحية  مر�كز 

يا�ش ومدينة خليفة �ل�سحي.
كما تتوفر عيادة �الإقالع عن �لتدخني يف كل من مركز �جلاهلي �ل�سحي 
ومركز �ملويجعي �ل�سحي ومركز عود �لتوبة للت�سخي�ش و�لفح�ش �ل�سامل 

مبنطقة �لعني.
وتعليقاً قالت د. خلود �ل�سالعي مديرة �ملر�كز �ل�سحية يف �أبوظبي باالإنابة 
و�أخ�سائية طب �الأ�سرة، "تاأتي هذه �خلطوة متا�سياً مع �الأجندة �لوطنية 
تقليل م�ستوى �نت�سار �لتدخني كجزء من �الأولويات  و�سعت  �لتي   2021
�ل�سحية، كما تاأتي متا�سياً مع ��سر�تيجية �سركة �سحة لت�سهيل و�سول 
�ملر�جعني �إىل �خلدمات �لتخ�س�سية، وتتميز عياد�ت �الإقالع عن �لتدخني 
يف �خلدمات �لعالجية �خلارجية عن غريها كونها توفر خدماتا متكاملة 
�لطرق  بع�ش  با�ستخد�م  �لتدخني  ع��ن  �الإق���الع  على  �ملدخنني  مل�ساعدة 
نهائياً.  ع��ن��ه  �الإق����الع  وح��ت��ى  ت��دري��ج��ي��اً  �ل��ت��ب��غ  ع��ن  لالإ�ستعا�سة  �ل��ب��دي��ل��ة 
�أخ�سائي  �أي�سا مثل  �ملعنية  �لتخ�س�سات  �لدعم من  توفري  �يل  باالإ�سافة 
على  و�لعمل  �ملقلعني  تكرمي  �إىل  باالإ�سافة  �ل�سلوكية،  و�لعلوم  �ل�سدرية 

ت�سجيعهم ب�سكل م�ستمر. 
وتبد�أ رحلة �ملر�جع يف عيادة �الإقالع عن �لتدخني من خالل �لتقييم �الأويل 
بالفحو�سات �لطبية  و�لذي ي�سمل قيا�ش �ملوؤ�سر�ت �حليوية مثل �ل�سكري 
و�ل�سغط وتقييم �حلالة من خالل جمموعة من �الأ�سئلة �لتعريفية، ومن 
ثم يقوم �ملر�جع با�ست�سارة مكثفة مع �لطبيب ت�سمل �أخذ �لتاريخ �ل�سحي 
و�إجر�ء  �لنيكوتني  على  �مل��ر�ج��ع  �عتماد  م��دى  وتقييم  �لبدين  و�لفح�ش 
فح�ش ت�سبع ثاين �أوك�سيد �لكربون وبناء عليه يقوم �لطبيب بتقييم مدى 
�ل��ع��الج بالتفاق معه و�ل��ت��ي قد  �إىل �الأدوي���ة وو���س��ع خطة  �مل��ر�ج��ع  حاجة 

ت�سمل �الأدوية �مل�ساعدة يف حال لزم �الأمر.
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التوازن  و�سعف  بالغثيان  امل�سحوب  امل�ستمر  ال��دوار  يوؤثر 
ا  واأي�سً باالآخرين  واالختالط  العمل  يف  ال�سخ�س  قدرة  على 

النوم.
وترى الطبيبة االإجنليزية، �سارة بريور، اأن االأ�سباب ال�سائعة 
للدوار )الدوخة( ميكن عالجها ب�سكل فعال من خالل االأدوية 
اأحد  يكون  وق��د  احل��ي��اة،  لنمط  ب�سيط  وتغيري  املو�سوفة 

االأعرا�س لعدد كبري من الظروف املختلفة.. مثل:

يغفل البع�س حاجة اجل�سم اليومية ملعدن "النحا�س" الذي يلعب دوًرا مهًما يف اإنتاج امليالنني واأن�سجة معينة وبع�س االإنزميات، وت�سكيل الهيموجلوبني والكوالجني. 
�لعظام  �ملعدن �سروري يف �حلفاظ على �سحة  �أنَّ هذ�  كما 
وي�ساعد  �لدموية.  �الأوع��ي��ة  وت�سكيل  �ملناعة  جهاز  وتعزيز 
�أعر��ش  وتقليل  �لقلب،  �سربات  تنظيم  يف  ا  �أي�سً �لنحا�ش 
�ل��ت��ه��اب �مل��ف��ا���س��ل، وزي�����ادة خ��الي��ا �ل����دم �حل���م���ر�ء، وتقليل 

�لكولي�سرول، كما يو�زن عمل �لغدة �لدرقية. 
ويت�سبب نق�ش هذ� �ملعدن �ملهم يف �جل�سم يف ه�سا�سة �لعظام، 
و�نخفا�ش  �ل���دم،  وف��ق��ر  �جل�����س��م،  ح���ر�رة  درج���ة  و�نخفا�ش 
خاليا �لدم �لبي�ساء، و�لعيوب �خللقية، و��سطر�بات �لغدة 

�لدرقية، و�نخفا�ش ت�سبغ �جللد. 
�لتي  �لكميات  ت��ن��اول  باأهمية  �ملتخ�س�سون  ين�سح  ل��ذل��ك 
يحتاجها �جل�سم من �لنحا�ش يومًيا. وت�سري �لتقدير�ت �إىل، 
تناول  �سنة   19 �سن  يتجاوزون  �لذين  للبالغني  ينبغي  ��ه  �أنَّ
وحتتاج  يومًيا.  �ملعدن  ه��ذ�  من  ميكروجر�م   900 ح��و�يل 

و�ملر�سعات  �حل��و�م��ل  �الأم��ه��ات 
�إىل   1000 ب��ني  م��ا 

 1 3 0 0

ميكروجر�م.
"بولد  موقع  ح  يو�سِّ �لغذ�ئي،  �لعن�سر  هذ�  الأهمية  ونظًر� 
�ش يف �ل�سئون �لطبية يف تقرير �أهم �الأطعمة  �سكاي" �ملتخ�سّ

�لغنية بهذ� �ملعدن كما يلي:
و�لتونة  و�ل�سلمون  �ال���س��ت��اك��وز�  مثل  �ل��ب��ح��ري��ة،  �الأط��ع��م��ة 
 100 يحتوي  فمثاًل  بالنحا�ش.  غنية  و�حلبار،  و�ل�سردين 
7.2 ملليجر�م من �لنحا�ش، و100  جر�م من �ملحار على 
جر�م من �سمك �لتونة حتتوي على 0.1 ملليجر�م، و100 
جر�م من �سمك �ل�سلمون حتتوي على 0.1 ملليجر�م، كما 

يحتوي 100 جر�م من �ل�سردين على 0.3 ملليجر�م.
من  ملليجر�م   0.2 �لبي�ش  من  ج��ر�م   100 يت�سمن  كما 
�لنحا�ش. ما يعني �أن تناول بي�سة و�حدة يف �ليوم ميكن �أن 

ميّد ج�سمك باحتياجك من هذ� �ملعدن �ملهم.
ت���ن���اول  �أن  ك���م���ا 

�ل��دج��اج �أو 

�لديك �لرومي �أو كبد �لبقر ميكن �أن يوّفر لك �حتياجاتك 
�أون�سة )28.4 ج��ر�م( من كبد  �ملهم، فكل  �ملعدن  من هذ� 
�لنحا�ش. وكل  4049 ميكروجر�م من  �لبقر حتتوي على 
ملليجر�م   14.3 ب�  مت��دك  �لبقر  حلم  من  ج��ر�م   100
كميات  على  �ل��زع��ر  مثل  �ملجففة  �الأع�����س��اب  منه.وحتتوي 
و�لقرنفل  �لتو�بل مثل �خل��ردل  لكن  �لنحا�ش،  �سغرية من 
و�لزعفر�ن  و�ل��ك��زب��رة  و�ل��ك��م��ون  �حل���ار  �لفلفل  وم�����س��ح��وق 
و�لكاري وم�سحوق �لب�سل حتتوي على كميات �أعلى.�أما �أهم 
�لفو�كه �لغنية بالنحا�ش ثمار �لليمون و�جلو�فة و�الأنانا�ش 
�ملعدن فهي  �لغنية بهذ�  و�مل�سم�ش و�مل��وز، بينما �خل�سرو�ت 

�لفجل وفول �ل�سويا و�مل�سروم و�لفا�سوليا.
ومي��ك��ن ل��ك��وب م���ن �ل��ل��ف��ت �الأخ�����س��ر �مل��ط��ه��و �أن مي���دك ب� 
من  كوب  يحتوي  بينما  �لنحا�ش،  من  جر�م  ميكرو   0.36
من  م��ي��ك��روج��ر�م   0.25 على  �لهليون  ن��ب��ات 
�لطماطم  وت���ع���ت���رب  �ل���ن���ح���ا����ش. 
�ملجففة بال�سم�ش م�سدًر� 
حيث  للنحا�ش؛  ممتاًز� 
منها  و�ح���ًد�  كوبا  �أن 
 768 ب�������  مي��������دك 

ميكرو جر�م منه.
�ملك�سر�ت  وحتتوي 
مثل �لكاجو و�للوز 
و�لفول  و�ل��ب��ن��دق 
�ل�سود�ين و�ل�سنوبر 
و�جل�����������وز و�ل���ف�������س���ت���ق 
ع��ل��ى ك��م��ي��ات ع��ال��ي��ة من 
لقطعة  ميكن  كما  �لنحا�ش. 
�أن  �أون�سة  تزن  د�كنة  �سيكوالتة 
متدك ب� 500 ميكروجر�م من هذ� 
�مل��ع��دن.وت��وف��ر �ل��ب��ذور �ل�����س��احل��ة لالأكل 
�ل�سم�ش  ودو�ر  و�ل��ك��ت��ان  �ل�سم�سم  ب���ذور  م��ث��ل 
�ملعدن  و�ليقطني كميات معقولة من هذ�  و�لبطيخ 
لك  توفر  �ل�سم�سم  ب��ذور  م��ن  ج��ر�م   100 فمثاًل  �مل��ه��م. 

�لنحا�ش. من  ميكروجر�م   4.1

يلعب دوًرا مهًما يف اإنتاج امليالنني واالأن�سجة

النحا�س.. �شروري للحفاظ على �شحة عظامك وتعزيز مناعتك

الدم �سغط  انخفا�س   1-
من  �أق��ل  �إىل  ينخف�ش  عندما  �ل��دم  �سغط  �نخفا�ش  ت�سخي�ش  يتم  ما  ع��ادة 
بالعو�مل  ا  �أي�سً يتاأثر  ولكنه  ور�ثًيا،  يكون  �أن  وميكن  زئبق،  مم   60/90

�خلارجية.
�لروؤية،  وع��دم و�سوح  ب��رودة �جللد،  بالدو�ر مع  �ل�سعور  �الأع��ر����ش:  وت�سمل 

و�أزيز يف �الأذنني، و�رتفاع يف معدل �سربات �لقلب.
وتو�سي )بريور( با�ست�سارة �لطبيب وتعديل �لنظام �لغذ�ئي وجتنب �جلفاف 
�لطعام لتجنب  �لقهوة مع وجبات  و�ُسرب  �مل��اء،  �لكثري من  �سرب  عن طريق 

�نخفا�ش �سغط �لدم �ملفاجئ بعد تناول �لطعام.

اجلفاف  2-
و�لتقيوؤ،  و�الإ�سهال،  �ل�سكري،  ومر�ش  �ل�سم�ش،  �سربة  نتيجة  حدوثه  ميكن 

و�سرب �لكثري من �لكحول، �أو ممار�سة �لتمارين �لريا�سية.
�لبول  ول��ون  بالتعب،  و�ل�سعور  �لعط�ش،  للجفاف:  �ل�سائعة  �الأع��ر����ش  وم��ن 
ونق�ش  �ل�سريع،  و�لتنف�ش  و�ل�سد�ع،  �لفم،  وجفاف  �جللد،  وجفاف  �لد�كن، 

�لطاقة، و�الرتباك، و�الإغماء.
�الأطباء  فيو�سي  يومًيا،  تتناولها  �لتي  �ملياه  كمية  زي��ادة  يجب  هذ�  ولتجنب 
يحدث  �جلفاف  ك��ان  و�إذ�  منتظم،  وب�سكل  ببطء  يومًيا  ل��ر�ت   3  :2 ب�سرب 
�أخ��رى فيجب ر�جع  �أدوي��ة  �أو  �أو تناول دو�ء مدر للبول  كاآثار جانبية للقيء 

�لطبيب.

الداخلية االأذن  يف  م�ساكل   3-
�إذ� كنت ت�سعر بعدم �لتو�زن �أو فقد�ن �ل�سمع �أو رنني يف �الأذن )طنني(، فقد 

تكون م�سكلة �أو �لتهاب باالأذن �لد�خلية.
وهنا يجب �إجر�ء �ختبار�ت تو�زن �سغط �الأذن عند �لطبيب، وقد ي�سف دو�ًء 

ثم ين�سح باحلد من �مللح و�لكافيني و�لكحول و�لتدخني.
ب���االأذن  �ل��ن��اج��م��ة ع��ن م�سكلة  �ل��دوخ��ة  �مل���دى �لق�سري م��ن  ول��الإغ��اث��ة ع��ل��ى 

�لد�خلية، يو�سى باال�ستلقاء و�إغالق �لعينني �أو تثبيت �لنظر جتاه �سيء ما.

)BPV( احلميد  املو�سعي  الدوار   4-

م�سكلة حتدث لالأذن �لد�خلية ب�سكل متكرر وت�سبب فر�ت ق�سرية من �لدو�ر 
)�لدوخة مع �إح�سا�ش بزغللة �لعني( عندما تتحرك �لر�أ�ش، ويكون م�سحوًبا 
بالغثيان �أو �لقيء، وُيعتقد �أنه �ل�سبب �الأكر �سيوًعا للدوخة، وميثل 20% 

من حاالت �لدو�ر.
�لهاللية  �لقنو�ت  ل�سو�ئل  �ل�سحيح  �لو�سع  ع��ن  �لطبيب  ب�سوؤ�ل  ويو�سى 
باالأذن، و�حلركات �لتي ت�سبب حتريك �جلزيئات و�ل�سو�ئل �ملجمعة يف �الأذن 

�لد�خلية وحتفز �لدوخة.

والقلق االإجهاد   5-
�مل��و�ق��ف و�الأح���د�ث �ملجهدة، ويف �حل��االت �الأكر  �ل��دوخ��ة ب�سبب  قد حت��دث 
باخلوف  و�ل�سعور  �لهلع،  نوبة  �أعر��ش  �أحد  �لدوخة  تكون  �أن  خطورة ميكن 

و�لقلق ي�ساحبهما �لتعرق و�لغثيان و�ختالل �لتو�زن وخفقان �لقلب.

ولعالج هذ� �الأمر على �ملدى �لطويل، يو�سي بالعالج �ل�سلوكي �ملعريف، وعلى 
�لتنف�ش  �الإف��ر�ط يف  �لعميق وجتنب  �لهادئ  بالتنف�ش  ُين�سح  �لق�سري  �ملدى 

ب�سرعة )�سهيق وزفري( الأنه يزيد من �أعر��ش �لدو�ر.

الن�سفي ال�سداع   6-
�مل�سحوبة  �لن�سفي، خا�سة  �ل�سد�ع  �إح��دى عالمات  ا  �أي�سً �لدوخة  تكون  قد 

بالغثيان و�سعف �لب�سر.
وجتنب �الأ�سباب، مثل �لتوتر و�الإجهاد و�جلفاف و�لتو�ء �لرقبة، هو �حلل يف 

هذه �حلالة، �أو تناول بع�ش �الأدوية �مل�سكنة بعد ��ست�سارة �لطبيب.

االأذن جتويف  التهاب   7-
�لدوخة  مثل  �سائعة،  �أع��ر����ش  وت�ساحبها  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �الأذن  ت�سيب  ع���دوى 
�إذ�  �الأذن، وميكن متييزه  و�ل�سد�ع وطنني  �ل�سمع  و�لقيء وفقد�ن  و�لغثيان 

ت�سرب �سائل �أو �سديد من �لد�خل.
�الأدوية  وت��ن��اول  �لفر��ش  يف  �ل��ر�ح��ة  مع  �ل�سو�ئل  من  �لكثري  ب�سرب  ُيو�سى 
تلك �حلالة، ف�ساًل عن  ي�ساعد يف �حلد من  للدوخة، فكل ذلك قد  �مل�سادة 

��ست�سارة �لطبيب.

توؤثر على قدرة ال�سخ�س يف العمل وحياته العامة
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دبي للم�شاريع النا�شئة تطلق 
موقعها االإلكرتوين اجلديد 

•• دبي-وام:

دبي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ب��ادر�ت  �إح���دى  �لنا�سئة  للم�ساريع  دب��ي  �أطلقت 
www.DubaiChamber. ملبتكرة �ليوم موقعها �الإلكروين �جلديد�
�ملتميز بخ�سائ�سه �حلديثة �لتي توؤهله   com/DubaiStartupHub
ليكون �أحد �أهم �ملر�جع �لرئي�سية للمعلومات لرو�د �الأعمال و�أ�سحاب �مل�ساريع 

�لنا�سئة يف دبي.
وجاء �الإعالن عن �ملوقع �جلديد على هام�ش م�ساركة “دبي للم�ساريع �لنا�سئة” 
يف موؤمتر �ستيب 2018 �لذي �نطلقت فعالياته �ليوم يف مدينة دبي لالإنرنت 
و�لت�سلية  و�لرقمنة  �لتكنولوجيا  لقطاعات  جتمع  �أك���رب  �أح���د  يعترب  و�ل���ذي 
و�ل��رف��ي��ه يف �مل��ن��ط��ق��ة. وي��وف��ر �مل��وق��ع �الإل���ك���روين جم��م��وع��ة م��ن �خلدمات 
و�ملعلومات �الأ�سا�سية �لتي يحتاجها رو�د �الأعمال و�أ�سحاب �مل�ساريع �لنا�سئة يف 
�ملنطقة مثل توفري �ملعلومات حول �أحدث و�أهم �لفعاليات و�الأن�سطة �مل�ستقبلية 
�إىل  باالإ�سافة  �لنا�سئة  �مل�ساريع  باأ�سحاب  �ل�سلة  وذ�ت  �الإم��ارة  يف  �ستقام  �لتي 
توفري ق�سم يف �ملوقع بعنو�ن “�ملنتدى” بهدف �لتو��سل و�لتفاعل مع �أ�سحاب 
�مل�ساريع �لنا�سئة لالإجابة عن كافة ��ستف�سار�تهم بدقة و�سفافية . وي�سكل �ملوقع 
�الإلكروين �جلديد ل� “دبي للم�ساريع �لنا�سئة” منوذجا يحتذى به يف مو�كبة 
جميع �لتحديثات وجميع �لتغيري�ت �مل�ستجدة يف عامل �ملو�قع �الإلكرونية حيث 
ميكن ت�سفح �ملوقع على �أجهزة �لهاتف “�أبل �أيفون” و “�أيبود” و “�الأيباد” 
باالإ�سافة �إيل �سهولة �ال�ستخد�م و�لت�سفح للز�ئرين وتوفريه معلومات قّيمة 
وح�سرية لرو�د �الأعمال و�أ�سحاب �مل�ساريع �لنا�سئة يف دبي و�ملنطقة. كما فتحت 
مبادرة “دبي للم�ساريع �لنا�سئة” �ليوم خالل �ملوؤمتر باب �لت�سجيل للع�سوية 
و�لذي �سيكون جمانا حتى يناير من �لعام 2019 ومبا ميكن �أ�سحاب �مل�ساريع 
�لنا�سئة يف دبي و�ملنطقة �أن ي�سبحو� �أع�ساء يف �ملبادرة و�ال�ستفادة من خمتلف 
�خل�سائ�ش و�لفو�ئد �لتي �ستوفرها �لع�سوية كاأن ي�سبحو� جزء�ً من �ملبادر�ت 
و�لرب�مج �لتي تطلقها �ملبادرة با�ستمر�ر. و�أكد �سعادة حمد بوعميم مدير عام 
غرفة دبي على �أهمية �إطالق هذ� �ملوقع �الإلكروين �جلديد �لتي توؤهله ليكون 
�أحد �أهم �ملر�جع �لرئي�سية للمعلومات لرو�د �الأعمال و�أ�سحاب �مل�ساريع �لنا�سئة 
�مل�ساريع  و�أ�سحاب  لل�سركات  مثالية  بيئة  يوفر  �ملوقع  �أن  �إىل  ..الف��ت��ا  دب��ي  يف 
بينهم  فيما  و�ال�ستف�سار�ت  �ملعلومات  وتبادل  للتو��سل  و�مل�ستثمرين  �لنا�سئة 
�لنا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  حر�ش  ذ�ته  �لوقت  يف  موؤكد�ً  �الإنرنت  �سبكة  عرب 

للرويج لدبي كوجهٍة عامليٍة لل�سركات �لنا�سئة يف �ملنطقة.

االقت�شاد ت�شتعر�س فر�س تعزيز 
ال�شادرات االإماراتية لل�شني

•• دبي-وام:

�لدويل  لال�ستري�د  معر�ش  �أول  حول  ترويجية  ن��دوة  �القت�ساد  وز�رة  نظمت 
تنظمه �ل�سني و�ملقرر عقده يف مدينة �سنغهاي نوفمرب �لقادم وت�سارك �لدولة 
فيه بوفد ر�سمي وجتاري بتنظيم من وز�رة �القت�ساد و�جلهات �ملحلية وي�سم 
�أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة. ياأتي  �أعمال من  كبار �مل�سدرين ورو�د 
بال�سوق  �ملهتمني  من  �سخ�ش   100 من  �كر  ح�سرها  �لتي   - �لندوة  �نعقاد 
�لتي  و�ال�ستثمارية  �لتجارية  �لفر�ش  على  �ل�سوء  ت�سليط  بهدف   - �ل�سيني 
ي�سكل  حيث  �الإم��ار�ت��ي��ني  و�مل�سدرين  �الأع��م��ال  رج��ال  �أم���ام  �ملعر�ش  يطرحها 
�ملحلية  لالأ�سو�ق  �لت�سدير  فر�ش  ال�ستعر��ش  مفتوحة  من�سة  �أول  �ملعر�ش 
�إىل  �ل��دول��ة  و�رد�ت  تعزيز  و�إم��ك��ان��ي��ة  �ل��ت��ع��اون  ج��و�ن��ب  و��ستك�ساف  �ل�سينية 
�لتجاري  �ل��روي��ج  �إد�رة  مدير  �لزعابي  حمد�ن  نا�سر  حممد  وق��ال  �ل�سني. 
�إن �ل��وز�رة تعتزم تنظيم وفد �قت�سادي وجتاري للم�ساركة  يف وز�رة �القت�ساد 
متميزة  فر�سة  ميثل  و�ل���ذي  بال�سني  �ل���دويل  �ال���س��ت��ري�د  معر�ش  �أع��م��ال  يف 
�لتعاون  للم�سدرين يف �لرويج ملنتجاتهم وخدماتهم و�الطالع على جو�نب 
�لتجاري �ملطروحة على �مل�ستويني �حلكومي و�لقطاع �خلا�ش. و�أ�ساف - خالل 
�إذ ت�سكل �ل�سني ثاين �أكرب  �لندوة - �أن �ملعر�ش ميثل فر�سة جتارية �سخمة 
للحكومة  �ال�ستري�د �جلديدة  �سيا�سات  �لعامل ويف ظل  م�ستورد وم�ستهلك يف 
�ل�سينية وتوجهها نحو �ملزيد من �النفتاح على �لعامل هناك جمال و��سع �أمام 
تعزيز �ل�سادر�ت �الإمار�تية �إىل �ل�سني و�الرتقاء بحجم �لعالقات �القت�سادية 
و�لتجارية �لقائمة بني �لبلدين للو�سول بها �إىل م�ستويات �أكر متيز�. و�أ�سار 
�ال�ستري�د  لو�ئح  على  �أك��رب  ب�سكل  �لتعرف  ت�ستهدف  �لندوة  �أن  �إىل  �لزعابي 
�ملنتجات  و�أب���رز  �ملتاحة  �لفر�ش  م��ن  �ال�ستفادة  و�سبل  �ل�سني  يف  و�لت�سدير 
و�خلدمات ذ�ت �الأولوية بال�سوق �ل�سيني. ومتتع �الإم��ار�ت و�ل�سني بعالقات 
�قت�سادية وجتارية متميزة حيث تعد �ل�سني �ل�سريك �لتجاري �الأول لالإمار�ت 
.. فيما تاأتي �الإمار�ت �سمن �أهم �سركاء �ل�سني يف �ملنطقة ويقدر حجم �لتجارة 
تتو�جد  فيما  �أمريكي  دوالر  46.3 مليار  �لبلدين بحو�يل  غري�لنفطية بني 
�أكر من 4000 �سركة �سينية عاملة باأ�سو�ق �لدولة وحو�يل 5000 عالمة 
جتارية �سينية وي�سل عدد رحالت �لطري�ن �ملبا�سرة �إىل 75 رحلة �أ�سبوعية 
و�لتجاري  �القت�سادي  �مل�ست�سار  �سونغ  ��ستعر�ش هو  �لبلدين. من جانبه  بني 
�لو�رد�ت  �ملوؤ�سر�ت �خلا�سة باإجمايل  يف �سفارة �ل�سني لدى �لدولة عدد� من 
�ال�ستري�د  معر�ش  يطرحها  �لتي  و�لفر�ش  �خلارجية  �الأ�سو�ق  من  �ل�سينية 
��ستعر��ش  �إىل جانب  �سنغهاي  �لقادم يف مدينة  نوفمرب  �ملقرر عقده  �ل��دويل 

قوة �لعالقات �القت�سادية و�لتجارية �لتي جتمع �لبلدين.

اأرامكو ال�شعودية توقع اتفاقيات بـ 10 
مليارات دوالر مع 14 �شركة اأمريكية

•• نيويورك-وام:

مليار�ت   10 بقيمة  جت��اري��ة  �تفاقيات  �ل�سعودية  �أر�م��ك��و  ���س��ارك��ة  وق��ع��ت 
�أمريكية وذلك خالل م�ساركتها يف منتدى �لروؤ�ساء  14 �سركة  دوالر مع 
�لتنفيذيني �ل�سعودي - �الأمريكي �لذي �أُقيم يف نيويورك لتعزيز �الأعمال 
 200 من  �أكر  �ملنتدى  ح�سر  �لبلدين.  بني  �لثنائي  و�لتعاون  �لتجارية 
�جلانبني  يف  �الأع��م��ال  وقياديي  �لتنفيذيني  �ل��روؤ���س��اء  كبار  م��ن  �سخ�سية 
و�مل�سوؤولني  �ل���وزر�ء  م��ن  جمموعة  �إىل  باالإ�سافة  و�الأم��ري��ك��ي  �ل�سعودي 
�أن  )و������ش(  �ل�سعودية  �الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت  �جل��ان��ب��ني.  م��ن  �حلكوميني 
وخدمات  ملعد�ت  ل�سر�ء  �سلمربجري  �سركة  مع  �تفاقية  �سملت  �التفاقيات 
يف جمال �لتنقيب و�الإنتاج ومعد�ت �لتحكم يف �سطح وفوهة �لبئر.. ومع 
 .. و�الإن��ت��اج  �لتنقيب  جم��ال  يف  وخ��دم��ات  معد�ت  ل�سر�ء  هيوز  يكر  �سركة 
�الآبار  خدمات  ت�سمل  �لبئر  ق��اع  وخ��دم��ات  ملعد�ت  جتارية  �سر�ء  و�تفاقية 
و�أجهزة �حلفر مع �سركة هاليربتون.. و�تفاقية مع ذرفورد ل�سر�ء معد�ت 
يف جمال �لتنقيب و�الإنتاج وخدمات �ختبار �الآب��ار.. ومع �سركة �ألفا رو�ن 
�إمر�سون  �سركة  ومع  �لبحري..  للحفر  خدمات  لتقدمي  �لبحري  للحفر 
للتحكم عن  �لطرفية  و�لوحد�ت  �لعمليات  �أمتتة  �أنظمة  ل�سر�ء  �إلكريك 

بعد و�سمامات �لتحكم.

اأ�شحاب الهمم اأع�شاء يف �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع ال�شباب 

مذكرة تفاهم بني �شندوق تانيو اليوناين ومبادلة لتاأ�شي�س من�شة ا�شتثمار م�شرتك براأ�س مال 400 مليون يورو

يف  �لرئي�سية  �القت�سادية  �لقطاعات  يف 
بتبادل  �التفاقية  تق�سي  كما  �ليونان. 
�سيعزز  مم����ا  �ل���ط���رف���ني  ب����ني  �مل���ع���رف���ة 
و�لتجارية  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
�ل��ق��وي��ة ب��ني �ل��ي��ون��ان ودول����ة �الإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�إب���������ر�م  ع����ل����ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  م����ع����ر�����ش  ويف 
�ل��ت��ف��اه��م، ق���ال م��ع��ايل ياني�ش  م���ذك���رة 
در�غ��ا���س��اك��ي�����ش، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش �ل�����وزر�ء 
�ليوناين:  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �الق��ت�����س��اد  وزي����ر 
“ياأتي �إطالق من�سة جديدة لال�ستثمار 

�لالفتة  ل��ل�����س��ر�ك��ة  ت��ر���س��ي��خ��اً  �مل�����س��رك 
عالقات  ربطت  ولطاملا  �جلانبني.  ب��ني 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ق��وي��ة ب��ني �ل��ي��ون��ان ودولة 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى مد�ر 
عقود، و�سهدنا يف �الأعو�م �الأخرية زيادة 
يف حجم �لتبادل �لتجاري و�ال�ستثمار�ت 
بني بلدينا. وميثل �لتوقيع على مذكرة 
تعاون  ن��ح��و  �الأوىل  �خل��ط��وة  �ل��ت��ف��اه��م 
و’تانيو‘  ’مبادلة‘  ب��ني  ن��ط��اق��اً  �أو����س���ع 
�لنمو  �آفاق  ذ�ت  �ل�سركات  وت�سجيع منو 
�القت�ساد  قطاعات  �أه��م  �سمن  �لعالية 

�ليوناين«.
خ��ل��دون خليفة  ق��ال معايل  م��ن جانبه، 
للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  �ملبارك، 
“مبادلة  ل�����س��رك��ة  �مل���ن���ت���دب  و�ل���ع�������س���و 
لال�ستثمار”: “�أثبت �القت�ساد �ليوناين 
مرونته خالل �ل�سنو�ت �الأخرية، و�ليوم 
ت�����س��ه��د �ل���ع���دي���د م����ن ق���ط���اع���ات���ه من����و�ً 
و�سريكاً  م�ستثمر�ً  وبو�سفها  ملحوظاً. 
تركز  �الأم��د،  و��سر�تيجياً طويل  عاملياً 
عرب  �لفر�ش  ��ستك�ساف  على  ’مبادلة‘ 
خمتلف �الأ�سو�ق �لتي تنطوي على �آفاق 

�لقطاعات �القت�سادية �حليوية وعملتا 
جديدة  تنموية  فر�ش  ��ستك�ساف  على 
�أث���م���ر بتحقيق  �ل����ذي  �الأم�����ر  ل��ل��ت��ع��اون 
ومتنامية  جيدة  جت��اري  تبادل  معدالت 
�خلارجية  �لتجارة  �إجمايل  و�سل  حيث 
غري �لنفطية بني �لبلدين عام 2017 
�إىل �أكر من 2.2 مليار دوالر �أمريكي.

�ملا�سية  �ل���دورة  �أن  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار 
و�سعت  �مل�����س��رك��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة  للجنة 
�ل�سر�كة  ه���ذه  لتنمية  ف��ع��اال  ب��رن��اجم��ا 
وفق روؤية و��سحة و�آليات مدرو�سة حيث 
وت�سجيع  �لبينية  �لتجارة  تعزيز  �سمل 

�لتعاون  وتعميق  �ملتبادلة  �ال�ستثمار�ت 
يف جماالت �البتكار و�مل�ساريع �ل�سغرية 
و�لتطوير  �ل��ب��ح��ث  وق��ط��اع  و�مل��ت��و���س��ط��ة 
ف�����س��ال ع���ن �ل��ت��ع��اون يف �ل��ف��ر���ش �لتي 
 2020 دب��ي  �إك�سبو  معر�ش  يطرحها 
�ل�سعيدين  على  فاعلة  ���س��ر�ك��ات  وب��ن��اء 
�ملنفعة  يحقق  مب��ا  و�خل��ا���ش  �حلكومي 

�ملتبادلة.
م�سار�ت  ب��ت��ط��ور  �ل�����س��ح��ي  رح����ب  ك��م��ا 
�إ����س���ب���ان���ي���ا يف ع������دد من  �ل����ت����ع����اون م����ع 
مثل  �الأول��وي��ة  ذ�ت  �الأخ���رى  �لقطاعات 
و�ملنتجات  و�ل��ت��ج��ارة  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 

و�لتكنولوجيا  و�ل���زر�ع���ي���ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ل�سكر  م��وج��ه��ا  و�ل�����س��ي��اح��ة..  و�ل��ن��ق��ل 
�لكبري  �لتعاون  على  �الإ�سباين  للجانب 
يف جمال �لطري�ن �ملدين ومنح �ملو�فقة 
خدماتها  ب��ت��ق��دمي  �ل��وط��ن��ي��ة  لل�سركات 
�إىل �ملك�سيك و�آف��اق تطوير  عرب مدريد 
ه����ذ� �ل���ت���ع���اون ل��ي�����س��م��ل دوال �أخ�����رى يف 

�أمريكا �لالتينية.
و��ستعر�ش �سعادة �لوكيل �ل�سحي جانبا 
تبذلها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �جل���ه���ود  م���ن 
�مل�ستد�م  �ل��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع  �ل���دول���ة 
وتعزيز �لتناف�سية �القت�سادية لالإمار�ت 

لتخلي�ش  و�لدو�ئر �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 
معامالتهم، باالإ�سافة �إىل �إقامة معر�ش 
���س��ن��وي و�إ����س���ر�ك���ه���م يف �مل���ع���ر����ش ب���دون 

ر�سوم.
ن�سر  �����س����رورة  �إىل  �ل��ك��ي��ب��ايل  و�أ�����س����ارت 
�لهمم  �أ�سحاب  ب��اأن  �ملجتمع  يف  �لتوعية 
ق������در�ت وم���ه���ار�ت  �أ����س���خ���ا����ش ذوي  ه���م 
�مل�ساريع  يف  ل��ل��ب��دء  ت��وؤه��ل��ه��م  خم��ت��ل��ف��ة 
روؤية  مع  متا�سيا  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
و�لعمل  بالركيز عليهم  �الإم���ار�ت  دول��ة 

على توفري ت�سهيالت منا�سبة لهم.

•• اأبوظبي-الفجر:

�القت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ����س���ن���دوق  وق����ع 
)ت����ان����ي����و(، وهو  �ل���ي���ون���ان  �جل����دي����د يف 
�سناديق  يف  ي�ستثمر  �سناديق  �سندوق 
�ليونان،  �ملال �جلريء يف  ر�أ�ش  ��ستثمار 
مبادلة  ����س���رك���ة  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
�ال�ستثمار  �سركة  )مبادلة(،  لال�ستثمار 
�ال�سر�تيجي �ململوكة بالكامل حلكومة 
��ستثمار  م��ن�����س��ة  الإن�������س���اء  �أب����وظ����ب����ي، 
م�سرك بر�أ�ش مال قدره 400 مليون 
�ال�ستثمارية  �لفر�ش  �ست�ستهدف  ي��ورو 
�القت�سادية  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  �مل���ج���زي���ة 

�لرئي�سية يف �ليونان.
�جلانب  م����ن  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق�����ع 
جورجاكاكي�ش،  �أن��ط��ون��ي�����ش  �ل��ي��ون��اين 
رئي�ش جمل�ش �الإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي 
ل�سندوق “تانيو”؛ ومن �جلانب �الآخر 
����س���ع���ادة ول���ي���د �مل���ق���رب �مل����ه����ريي، نائب 
�لرئي�ش �لتنفيذي للمجموعة و�لرئي�ش 
�لبديلة  �ال�ستثمار�ت  لقطاع  �لتنفيذي 
“مبادلة”،  �سركة  يف  �لتحتية  و�لبنية 
خالل حفل خا�ش �أقيم يف �أبوظبي �ليوم 

�ملو�فق 28 مار�ش 2018.
�لتفاهم،  م���ذك���رة  ����س���روط  ومب���وج���ب 
و”مبادلة”  “تانيو”  من  كل  �سي�ساهم 
مببلغ 200 مليون يورو من كل طرف 
�جلديدة  �مل�سرك  �ال�ستثمار  من�سة  يف 
�لتي �سركز على �ال�ستثمار يف �ل�سركات 
�لو�عدة �لتي تتمتع باإمكانات منو عالية 

•• اأبوظبي-وام:

�أحمد  �مل��ه��ن��د���ش حم��م��د  ���س��ع��ادة  ب��ح��ث 
ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ل�����س��ح��ي وك��ي��ل وز�رة 
و�سعادة  �القت�سادية  لل�سوؤون  �القت�ساد 
�مل���دي���ر �لعام  ل��وي�����ش ك��اي�����س��ر  خ��و���س��ي��ه 
يف  و�ال�ستثمار  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ملكتب 
�سبل  له  �ملر�فق  و�لوفد  �إ�سبانيا  مملكة 
و�لتجاري  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون  تنمية 

و�ال�ستثماري بني �لبلدين.
عقد  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل   - و��ستعر�سا 
 - �أب��وظ��ب��ي  �الق��ت�����س��اد يف  وز�رة  يف مقر 
و�أبرز  �لقائمة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�تخاذها  مت  �ل���ت���ي  �مل�����س��رك��ة  �جل���ه���ود 
�ل�سر�كة  لتعزيز  �ملا�سية  �لفرة  خالل 
�الهتمام  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

�مل�سرك.
وق���ر�ر�ت  نتائج  �أهمية  �ل��ط��رف��ان  و�أك���د 
�القت�سادية  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل������دورة 
و�لتي  �الإ�سبانية   - �الإمار�تية  �مل�سركة 
عقدت بدبي يف �أكتوبر من �لعام �ملا�سي 
�لتي  �خل���ط���و�ت  م��ت��اب��ع��ة  �إىل  وت��ط��رق��ا 
تو�سياتها  لتنفيذ  �جل��ان��ب��ان  ب��ه��ا  ق���ام 
�لتعاون  م�ستوى  رفع  على  �لركيز  مع 
ودعم  �لبلدين  يف  �الأعمال  قطاعي  بني 
للم�ساركة  �الإ�سبانية  �ل�سركات  ��ستعد�د 
 “  2020 دب���ي  “ �إك�����س��ب��و  م��ع��ر���ش  يف 
وت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون �جل���م���رك���ي ل���زي���ادة 

�لتبادالت �لتجارية و�ال�ستثمارية.
وقال �سعادة �ملهند�ش �ل�سحي �إن �الإمار�ت 
�ملا�سية  �لفرة  خالل  جنحتا  و�إ�سبانيا 
من  �لعديد  يف  مثمرة  �سر�كات  بناء  يف 

و�إم��ك��ان��ات متميزة  ����س��ت��ث��م��اري��ة ج��ذ�ب��ة 
لتحقيق عائد�ت جمزية وثابتة«. 

�ل��ي��ون��ان��ي��ة �سندوق  و�أ���س�����س��ت �حل��ك��وم��ة 
�سركة  وه����و   ،2001 ع����ام  “تانيو” 
�����س���ت���ث���م���ار�ت رئ��ي�����س��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
�ال�ستثمار يف �سناديق ر�أ�ش �ملال �جلريء 
�أو  �لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي 
�لتي متر مبر�حلها �الأوىل �أو �لتو�سعية، 
وخا�سًة يف �ل�سركات �ليونانية �ل�سغرية 
�ل����ع����ام����ل����ة يف جم�����االت  و�مل����ت����و�����س����ط����ة 
�ملعلومات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �الت�������س���االت، 
و�لتكنولوجيا  �الإل��ك��رون��ي��ة،  و�ل��ت��ج��ارة 
و�ملو�د �جلديدة. ويتم متويل  �حليوية، 
�حلكومة  ق��ب��ل  م���ن  ح���ال���ي���اً  “تانيو” 
م����ن قطاع  وم�����س��ت��ث��م��ري��ن  �ل���ي���ون���ان���ي���ة 
�مل��وؤ���س�����س��ات، ومي��ت��ل��ك �ل�����س��ن��دوق حتى 
تاريخه ��ستثمار�ت غري مبا�سرة يف نحو 
10 �سناديق  �أك��ر من  50 �سركة عرب 

لر�أ�ش �ملال �جلريء.
قطاع   13 يف  “مبادلة”  وت���ن�������س���ط 
�أع��م��ال ع��رب �أك���ر م��ن 30 دول���ة حول 
�ل����ع����امل، ح���ي���ث ت�����س��ع ����س���ر�ك���ات���ه���ا مع 
�أف�����س��ل �مل��وؤ���س�����س��ات ���س��م��ن ف��ئ��ت��ه��ا، على 
�أعمال  �أولوياتها. وت�سمل جماالت  ر�أ�ش 
�سركات  وت���ط���وي���ر  �إن�������س���اء  “مبادلة” 
مثل  قطاعات  يف  عاملياً  ر�ئ���دة  �سناعية 
�سناعة �لطري�ن، وتكنولوجيا �ملعلومات 
الت، و�ملعادن  و�الت�ساالت، و�أ�سباه �ملو�سّ
و�ملر�فق،  �لنظيفة،  و�لطاقة  و�لتعدين، 

و�إد�رة �الأ�سول �ملالية �ملتنوعة. 

باالعتماد على �ملعرفة و�البتكار وتطوير 
حو�فزه  وت���ع���زي���ز  �ال���س��ت��ث��م��اري  �مل���ن���اخ 
�ن�سجاما مع حمدد�ت  ومز�ياه �جلاذبة 
“ روؤية �الإمار�ت 2021 “ وم�ستهدفات 

�ال�سر�تيجية �لوطنية لالبتكار.
م�سركة  ب�������س���ورة  �ل���ع���م���ل  �إىل  ودع������ا 
�لبلدين  يف  �خل��ا���ش  �ل��ق��ط��اع  لت�سجيع 
على �لتعاون ب�سورة �أكرب يف �لقطاعات 
روؤية  تدعم  �لتي  �حليوية  �القت�سادية 

�لبلدين.
كاي�سر  خو�سيه  �سعادة  �أ���س��اد  جانبه  من 
�إ�سبانيا  بني  �القت�سادي  �لتعاون  بقوة 
مو��سلة  �أه��م��ي��ة  م��وؤك��د�   .. و�الإم������ار�ت 
لتوفري  ل��ل��ب��ل��دي��ن  �مل�����س��رك��ة  �جل���ه���ود 
�مل��ن��اخ �جل����اذب و�مل��الئ��م ل��ب��ن��اء وتطوير 
و�لتجارية  �الق���ت�������س���ادي���ة  �ل�������س���ر�ك���ات 

و�ال�ستثمارية بينهما.
و�أثنى على ما �سهدته �ملرحلة �ملا�سية من 
�لتجارية  و�الأن�سطة  �مل�ساريع  يف  ن�ساط 
�ملتبادلة وتوجهها ب�سورة متز�يدة نحو 

�ملجاالت ذ�ت �لقيمة �مل�سافة.
وع��رب �جل��ان��ب �الإ���س��ب��اين ع��ن رغبته يف 
رف���ع م�����س��ت��وى �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق مع 
�جلهات �حلكومية �الحتادية و�ملحلية يف 
�لدولة لدفع �ل�سر�كة قدما يف قطاعات 
و�لتعاون  و�الب��ت��ك��ار  و�لتعليم  �ل�سحة 
مبديا   .. �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �جل��م��رك��ي 
�لتعاون ال�ستك�ساف فر�ش  حر�سه على 
و��ستثمار�ت  م�سركة  م�ساريع  �إق��ام��ة 
�الإمكانات  ت�ستفيد من  متبادلة جديدة 
�لكبرية �لتي تتيحها �لبيئة �القت�سادية 

للبلدين.

تنفيذ روؤية �الإمار�ت 2021 ولتكون من 
�أف�سل دول �لعامل بحلول عام 2071.

موؤ�س�سة  مدير  �لكيبايل،  م��رمي  وق��ال��ت 
�سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع �ل�سباب، 
�إىل  ت��ه��دف  �لهمم  �أ���س��ح��اب  ع�سوية  �إن 
�لركيز عليهم من خالل توفري عو�مل 
�ملجال  يف  �مل�ساركة  على  ت�ساعدهم  جذب 
ر�سوم  خ��الل تخفي�ش  م��ن  �الق��ت�����س��ادي 
�لع�سوية بن�سبة 50 % وتخ�سي�ش عدد 
4 حا�سنات يف �ملوؤ�س�سة لهم، وتخ�سي�ش 
خ���دم���ة �ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل���ه���ام���ة  ل��ه��م يف 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

لتنمية  �سقر  بن  �سعود  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�أ�سحاب  ع�سوية  قبول  �ل�سباب  م�ساريع 
�ل��ه��م��م ب��ه��دف ت��ف��ع��ي��ل دور �مل��وؤ���س�����س��ة يف 
دعم �أ�سحاب �لهمم الإطالق م�ساريعهم، 
ومل�������س���اع���دت���ه���م ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �إجن�������از�ت 
م��ت��م��ي��زة، ب��االإ���س��اف��ة �إىل �مل�����س��اه��م��ة يف 
متكينهم وتاأهيلهم للم�ساركة يف م�سرية 
�لتنمية �ل�ساملة. وقال يو�سف ��سماعيل، 
رئ��ي�����ش �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا مل��وؤ���س�����س��ة �سعود 

�إن  �ل�����س��ب��اب،  م�ساريع  لتنمية  �سقر  ب��ن 
�لع�سوية تاأتي تنفيذ�ً لتوجيهات �ساحب 
�لقا�سمي،  �سعود بن �سقر  �ل�سيخ  �ل�سمو 
ع�سو �ملجل�ش �الأعلى، حاكم ر�أ�ش �خليمة 
�الإيجابية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
و�ملنا�سبة الأ�سحاب �لهمم لتحقيق �لدمج 
و�خلطط  �ل�����س��ي��ا���س��ات  يف  ل��ه��م  �ل��ك��ام��ل 
��سماعيل،  يو�سف  و�أ���س��اف  �حلكومية.  
تاأتي �ملبادرة لر�سيخ نهج وروؤية �لقيادة 
�ل��ر���س��ي��دة يف حت��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة ل��ك��ل من 
يعي�ش على �أر�ش �لوطن، وللم�ساهمة يف 

اأدنوك توقع اتفاقيتني لبيع مليون ون�شف طن �شنويا من مادة النافتا
•• اأبوظبي -وام:

�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب����رول  ���س��رك��ة  وق��ع��ت 
�أدنوك �م�ش �تفاقيتني جديدتني مع �سركة 
“�يدمت�سو كو�سان” ليمتد �ليابانية و�سركة 
�أدنوك  تقوم  �لتايالندية  جي”  �سي  “�إ�ش 
مبوجبهما ببيع مليون ون�سف مليون طن 
على  لل�سركتني  �ل��ن��اف��ت��ا  م���ادة  م��ن  �سنويا 

مدى �ل�سنو�ت �لثالث �لقادمة.
وي���اأت���ي �الإع�����الن ع��ن ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ات يف 
�أعقاب توقيع “�أدنوك” التفاقية مع �سركة 

“لوتي كيميكال تيتان” �ملاليزية - و�حدة 
م��ن �أك����رب ���س��رك��ات �إن���ت���اج �ل��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ات يف 
�أدن��وك مبوجبها  �آ�سيا - تقوم  جنوب �سرق 
�لنافتا  م��ادة  م��ن  �سنويا  ط��ن  مليون  ببيع 
�ل�سنو�ت  م����دى  ع��ل��ى  �مل��ال��ي��زي��ة  ل��ل�����س��رك��ة 

�لثالث �لقادمة.
�التفاقيتني  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  م��ر����س��م  ج���رت 
خالل زيارة عبد�هلل �سامل �لظاهري مدير 
د�ئ����رة �ل��ت�����س��وي��ق و�ل��ت��ج��ارة يف �أدن����وك �إىل 
وكوريا  �ليابان  من  كل  يف  �ل�سركة  عمالء 

�جلنوبية وتايالند.

وقال عبد�هلل �سامل �لظاهري “ متا�سيا مع 
�لذكي تركز  2030 للنمو  ��سر�تيجيتها 
مبجال  �ال�ستثمار  يف  �لتو�سع  على  �أدن���وك 
�لتكرير و�لبروكيماويات وتعطي �ل�سركة 
�الألوية لالأ�سو�ق �الآ�سيوية �لتي ت�سهد منو� 
مت�سارعا حيث ي�سهد �لطلب على �مل�ستقات 
منو�  �لبروكيماوية  و�ملنتجات  �لبرولية 

كبري�«.
و�أ����س���اف “ ت��ق��دم ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ات �لتي 
�أبرمناها موؤخر� دليال ملمو�سا على �لتز�م 
�آم��ن��ة وموثوقة  �إم�����د�د�ت  ب��ت��وف��ري  �أدن����وك 
و�ملنتجات  �ل���ب���رول���ي���ة  �مل�������س���ت���ق���ات  م����ن 
برنامج  م�����ن  ك����ج����زء  �ل����ب����روك����ي����م����اوي����ة 
�سر�كات  بناء  �إىل  يهدف  �ل��ذي  مبادر�تها 

مفيدة للطرفني حتقق قيمة م�ستد�مة«.
�أدن��وك �أكر من 12.5 مليون طن  وتنتج 
�سنويا من مادة �لنافتا �لتي يتم ��ستخد�مها 
�ملنتجات  م��ن  ع���دد  الإن��ت��اج  و�سيطة  ك��م��ادة 
�للد�ئن..  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل��ب��روك��ي��م��اوي��ة 
�أوليفينات  �إىل  �لنافتا  م��ادة  حتويل  ويتم 
�لبويل  ر�ت���ن���ج���ات  �إىل  حت�����ول  ث����م  وم�����ن 
�لنهائية  �مل��ن��ت��ج��ات  وت�ستخدم  �أول��ي��ف��ني.. 
�لنافتا يف عدد  م��ادة  �مل�سنعة من م�ستقات 
�ملكونات  بدء� من  �ليومية  �لتطبيقات  من 
يف  ت�ستخدم  �لتي  �لبال�ستيكية  و�الأج����ز�ء 

ت�سنيع �ل�سيار�ت و�ل�سلع �ملعمرة و�ملنظفات 
و�الأق�����ر�������ش �مل���دجم���ة وع����ب����و�ت �الأل���ب���ان 

�لبال�ستيكية ومو�د تغليف �الأغذية.
��سر�تيجية  م��ع  متا�سيا  �أدن����وك  وت��ه��دف 
�لعائد  ت��ع��زي��ز  �ىل  �ل��ذك��ي  للنمو   2030
�الق��ت�����س��ادي وزي�����ادة �ل��رب��ح��ي��ة م��ن خالل 
حت���ق���ي���ق �ل���ن���م���و �مل���ت���ك���ام���ل و�ل���ت���و����س���ع يف 
لتلبية  و�لبروكيماويات  �لتكرير  جم��ال 
و�ملنتجات  �مل�ستقات  على  �ملتنامي  �لطلب 
�لبروكيماوية ال �سيما يف �أ�سو�ق قارة �آ�سيا 
�ملتوقع  ت�سهد منو� مطرد� حيث من  �لتي 
�أن يت�ساعف �سوق �ملنتجات �لبروكيماوية 
ت���ه���دف  ك����م����ا   ..2030 ع�������ام  ب����ح����ل����ول 
�أدنوك لال�ستثمار يف �لتكرير  ��سر�تيجية 
و�لبروكيماويات �إىل زيادة هو�م�ش �لربح 
�الأ�سول  تعزيز مرونة  مبادر�ت  من خالل 

وت�سويق �ملنتجات.
ت�سمل  �سخمة  با�ستثمار�ت  �أدن���وك  وتقوم 
�لتكرير  جم��ال  يف  جديدة  م�ساريع  تنفيذ 
و�ل��ب��روك��ي��م��اوي��ات ت��ه��دف ل���زي���ادة طاقة 
�إنتاجها  وم�ساعفة  �خل���ام  �لنفط  تكرير 
م���ن �ل��ب��روك��ي��م��اوي��ات ب���اأك���ر م���ن ثالث 
مر�ت لي�سل �إىل 14.4 مليون طن �سنويا 

بحلول 2025.
وت�����س��م��ل �مل�����س��اري��ع �ل���ت���ي ت��خ��ط��ط �أدن�����وك 

تنفيذها ك�سارة جديدة ملزيج �لنافتا �خلام 
يف  ق��در�ت��ه��ا  ل��رف��ع  ��ستثمار�ت  على  ع���الوة 

جمال تكرير �لنفط. م�سفاة.
وتهدف �أدنوك من �لتو�سعات و�مل�ساريع �لتي 
تخطط لتنفيذها يف جمال �لغاز و�لتكرير 
�أكرب  �أح�����د  ب���ن���اء  �إىل  و�ل���ب���روك���ي���م���اوي���ات 
�ملجمعات �ملتكاملة يف موقع و�حد لعمليات 
على  �لبروكيماوية  و�ل�سناعات  �لتكرير 
م�ستوى �لعامل يف مدينة �لروي�ش �لو�قعة 

يف منطقة �لظفرة يف �أبوظبي.
و�ستعقد “�أدنوك” ملتقى كبري لال�ستثمار 
 13 يومي  و�لبروكيماويات  �لتكرير  يف 
�سيتم  �أب���وظ���ب���ي  يف   2018 م���اي���و  و14 
خ����الل����ه ك�������س���ف �ل���ن���ق���اب ع����ن �مل����زي����د من 
�ل�سركة  با�سر�تيجية  �ملتعلقة  �لتفا�سيل 
ومن  و�لبروكيماويات  �لتكرير  جمال  يف 
لتطوير جممع  �لرئي�سي  �ملخطط  �سمنها 

�لروي�ش �ل�سناعي �جلديد.
من  جمموعة  كو�سان”  “�يدمت�سو  وتنتج 
�الألولفينات  ت�سمل  �الأ�سا�سية  �لكيماويات 
مثل �اليثلني و�لربوبلني و�لزيوت �لعطرية 
و�لبار�ك�سلني  �خل���ط���ي،  �ل��ب��ن��زي��ن  م��ث��ل 
�إىل مادة  �إ���س��اف��ة  م��ون��وم��ري،  و�ل�����س��ت��اري��ن 
�الأقر��ش  �سناعة  الأغ��ر����ش  �لبال�ستيك 

�ملدجمة و�ألو�ح �لدو�ئر.

االقت�شاد تبحث تعزيز التعاون االقت�شادي والتجاري مع اإ�شبانيا
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اأ�شغر خبري ذكاء ا�شطناعي بالعامل لـ »وام« :
 االإمارات منوذج فريد يف التعامل مع الثورة ال�شناعية

•• ال�شارقة-وام:

�أكد تامناي باك�سي �أ�سغر خبري ذكاء ��سطناعي بالعامل �أن دولة �الإمار�ت 
قدمت للعامل منوذجاً فريد�ً يف �لتعامل مع �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة مع 
لالبتكار  وطنية  ��سر�تيجية  وتبني  �ال�سطناعي  للذكاء  وز�رة  �إن�سائها 
وتزويدهم  لل�سباب  �ملعرفة ومتكينها  قائم على  �قت�ساد  و�ل�سعي لر�سيخ 

باملهار�ت �لالزمة للتعامل مع �لتكنولوجيات �لرقمية �ملتقدمة.
يف  م�ساركته  هام�ش  على  و�م  �الإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  وق��ال 
�ملنتدى �لدويل لالت�سال �حلكومي �لذي �نطلقت �عماله �ليوم يف �ل�سارقة 
�إن دولة �الإمار�ت تويل �أهمية كربى لال�ستثمار يف �ل�سباب وتنمية �الأجيال 
�لنا�سئة وحر�ست يف هذ� �ل�سدد على بناء وتنمية �ملو�هب �ل�سابة وتعزيز 

دورها يف �ملجتمع.
و�أ�ساد با�سر�تيجية �الإمار�ت للذكاء �ال�سطناعي �لتي تهدف �إىل �الرتقاء 
ب��االأد�ء �حلكومي وت�سريع �الإجناز وبناء بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذ�ت 
�لذكاء  و�أدو�ت  تقنيات  �أح���دث  ��ستثمار  خ��الل  م��ن  وذل��ك  عالية  �إنتاجية 

�ال�سطناعي.
�أ�ساد بحر�ش دولة �الإم��ار�ت على تطبيق تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي  كما 
يف �ستى ميادين �لعمل بكفاءة رفيعة �مل�ستوى و��ستثمار كل �لطاقات على 
�ملتو�فرة  و�مل��ادي��ة  �لب�سرية  و�الإم��ك��ان��ات  �مل���و�رد  و��ستغالل  �الأم��ث��ل  �لنحو 

بطريقة خالقة تعجل تنفيذ �لرب�مج و�مل�ساريع �لتنموية لبلوغ �مل�ستقبل.
دورهم  ياأخذ  �أو  للب�سر  بديال  لي�ش  �ال�سطناعي  �لذكاء  �ن  باك�سي  و�أك��د 
�لرقمية موؤكد�ً  و�لثورة  و�لتقنيات  �لب�سري  �لعن�سر  و�إمنا هو مكمل بني 
حياتهم  يف  �جلميع  ي�ستخدمه  �لو��سع  مبفهومه  �ال�سطناعي  �لذكاء  �أن 
منح  ���س��رورة  �إىل  بالعامل  ��سطناعي  ذك��اء  خبري  �أ�سغر  و�أ���س��ار  �ليومية. 
�لثورة  تكنولوجيا  �إىل  بقوة  و�لدخول  �البتكار  �أجل  من  لل�سباب  �لفر�سة 
�ل�سناعية �لر�بعة. وقال �إنه يجب ��ستخد�م �لتكنولوجيا لتو�سيل �لبيانات 
و�ملعلومات بطريق �أكر فاعلية يف �الت�سال �حلكومي م�سيد�ً يف هذ� �ل�سدد 
باملنتدى �لدويل لالت�سال �حلكومي ودوره �لر�ئد يف بلورة روؤية ��ست�سر�فية 

مل�ستقبل �الت�سال �حلكومي يف ظل �لثورة �لرقمية �لتي نعي�سها.
و�سكل باك�سي �بن �لر�بعة ع�سرة موهبة ��ستثنائية يف عامل �لتقنية و�لذكاء 
�ال�سطناعي فهو رغم حد�ثة �سنه �أ�سبح كاتباً وحما�سر�ً ومطور برجميات 

ومتخ�س�ساً يف �خلو�رزميات و �لتكنولوجيا �ل�سحابية.
�لفريدة  مهار�ته  وت�سكل  �لتطبيقات  م��ن  �لعديد  بتطوير  باك�سي  وق��ام 
م�سدر�ً مفتوحاً للمطورين وخرب�ء �لتقنية يف �لعامل للتعّلم منه و�بتكار 

وتطوير �لرب�مج و�الأنظمة و�لتطبيقات �الإلكرونية و�لذكية.

اتفاقية �شراكة بني جمل�س �شيدات اأعمال 
دبي وميت�س لال�شت�شارات االإدارية

•• دبي-و�م:
وقع جمل�ش �سيد�ت �أعمال دبي - �ملن�سة �لعاملة يف دولة �الإمار�ت للتطوير 
�سر�كة مع  �تفاقية   - دبي وخارجها  �إم��ارة  لل�سيد�ت يف  و�ملهني  �ل�سخ�سي 
ميت�ش لال�ست�سار�ت �الإد�رية لتزويد �ل�سيد�ت يف �لدولة باملهار�ت و�ملعرفة 
�لالزمة للم�ساركة يف �مل�سهد �لتجاري �ملعقد يف �ملنطقة. وقع �الإتفاقية كال 
من �لدكتورة رجاء �لقرق رئي�سة جمل�ش �سيد�ت �أعمال دبي ونايف �ساهني 
�الإد�ري����ة«.  لال�ست�سار�ت  “ميت�ش  ل�سركة  �لتنفيذي  و�ل�سريك  �ملوؤ�س�ش 
وقالت �لدكتورة �لقرق �إن �الأهمية �ملركزية �لتي متتاز بها �ملر�أة يف �لن�سيج 
من�سة  توفري  م��دى  تو�سح  �ل��دول��ة  يف  �مل��زده��ر  و�القت�سادي  �الجتماعي 
للتعليم �ال�سر�تيجي و�لتدريب مبا يكفل تزويد �لن�ساء باالأدو�ت �لالزمة 
..م�سرية  �لنجاح  حتقيق  عن  تعيقهن  �لتي  �لعقبات  على  �لتغلب  ملو��سلة 
�إىل �أنه ويف �سوء تطبيق �سريبة �لقيمة �مل�سافة يعد فهم �مل�سهد �لتجاري 
�لكلي �أمر� بالغ �الأهمية ويلتزم �ملجل�ش ب�سمان جهوزية �أع�سائنا للتفوق 
يف جمال �الأعمال و�ملجتمع. ووفقا لوز�رة �القت�ساد ميثل قطاع �ملوؤ�س�سات 
لل�سركات  �الإج��م��ايل  �ل��ع��دد  م��ن   94% م��ن  �أك���ر  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
�أ�سارت  �الأهمية حيث  متز�يد  دور�  فيها  �لن�ساء  وتلعب  �لدولة  �لعاملة يف 
دورة �لعام �ملا�سي من “�لقمة �لعاملية للتمكني �القت�سادي للمر�أة” �إىل �أن 

�ل�سيد�ت ي�سكلن %46.6 من قوة �لعمل يف �الإمار�ت.

اختتام اأعمال دائرة قادة التجزئة يف 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا بدبي

•• دبي-وام:

�م�ش  �أفريقيا  و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �لتجزئة  ق��ادة  د�ئ��رة  قمة  �ختتمت 
�أعمال دورتها �لر�بعة يف دبي بالتعاون مع غرفة دبي و�لتي ��ستعر�ست كيفية 
�إثر�ء جتربة �لعمالء وجمعت �أكر من 300 من �خلرب�ء و�لقادة يف قطاعات 
م�ستقبل قطاع  ملناق�سة  دبي  �سيزونز  فور  �ل�سوق يف منتجع  وخ��رب�ء  �لتجزئة 
�لتجزئة. وقال تيم غرينهالغ رئي�ش جمل�ش �الإد�رة مدير �الإبد�ع يف فيت�ش �إنه 
ل�سمان توفري جتربة ت�سوق مميزة مليئة بالتفاعل و�لرفيه يجب على جتار 
�لتقليدية.  �لطرق  للم�ستهلكني تختلف عن  �أ�ساليب مبتكرة  �لتجزئة تقدمي 
من جانبها �أفادت نورما تاكي �سريك يف )بي دبل يو �سي( �ل�سرق �الأو�سط �أن 
�الآونة  يف  �ملت�ساعد  �لنمو  من  مرحلة  ت�سهد  �ملنطقة  يف  �الإلكرونية  �لتجارة 
 32 �أن  م��وؤخ��ر�  �سي  يو  دب��ل  بي  �أطلقتها  �لتي  �لدر��سات  تبني  �الأخ���رية حيث 
يف �ملائة من �مل�ستهلكني يف�سلون �لت�سوق عرب �لو�سائل �الإلكرونية �ملختلفة 
مقارنة مع 29 يف �ملائة �لعام �ملا�سي وهي ن�سب قريبة من �ملعدالت �لعاملية .. 
ف�سال عن 12 يف �ملائة ممن يف�سلون �لت�سوق عرب �لهو�تف �لذكية. و�أ�سافت 
�أن �لتكنولوجيا وتاأثريها �لقوي على �لقطاع وخارطة �ملناف�سة كانت �أحد �أهم 
�إىل  الفتة   .. �الأو�سط  �ل�سرق  يف  �لتجزئة  قطاع  در��سة  تناولتها  �لتي  �ملحاور 
�ملتميزة و�جلودة �لعالية تلعب دور� رئي�سيا يف  �أن �سرعة �لتو�سيل و�لعرو�ش 
�مل�ستهلكني للعالمات �لتجارية. من جهته قال بانو�ش ليناردو�ش  تعزيز والء 
رئي�ش جمل�ش �إدر�ة “د�ئرة قادة �لتجزئة يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمايل �أفريقيا” 
�أن قطاع �لتجزئة �لعاملي مير مبرحلة  �إنه يت�سح من خالل ما تناوله �لقمة 
�ل�سحيح  �ال�ستخد�م  فاإن  �ملتبعة  �لو�سيلة  عن  �لنظر  وبغ�ش  ملحوظة  حتول 
�ملف�سلة لالرتقاء  �لبيانات  ��ستخد�م  �لتجزئة من  �سيمكن جتار  للتكنولوجيا 

بتجربة �لعمالء وتقدمي �خلدمة �الأف�سل .

االقت�شاد تبحث حت�شريات الدورة الثانية للجنة امل�شرتكة مع كندا
•• دبي -وام: 

بن  �أح��م��د  حممد  �ملهند�ش  �سعادة  بحث 
عبد �لعزيز �ل�سحي وكيل وز�رة �القت�ساد 
ل��ل�����س��وؤون �الق��ت�����س��ادي��ة و���س��ع��ادة تيموين 
�لدولية  �لتجارة  وزي��ر  نائب  �سارجينت 
�القت�سادي  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  �ل��ك��ن��دي 

و�لتجاري �لقائمة بني �لبلدين.
ج����اء ذل����ك خ����الل �ل��ل��ق��اء - �ل����ذي عقد 
مبقر �لوز�رة يف دبي - بح�سور �ميانويل 
�لكندي  �ل���ع���ام  �ل��ق��ن�����س��ل  ك��م��ري��ان��ك��ي�����ش 
بالدولة و�ميي �ستاركي �ملفو�ش �لتجاري 
يف �لدولة وعدد من م�سوؤويل وم�ست�ساري 

�جلانبني.
����س��ت��ع��ر����ش جماالت  �ل��ل��ق��اء  ومت خ���الل 
�لتبادل  وم����ع����دالت  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���ت���ع���اون 
�ل���ت���ج���اري ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن و�ل�����ذي �سجل 
 2017 ع���ام  دوالر  م��ل��ي��ار�ت   4 ح����و�يل 
�خلا�سة  �لتح�سري�ت  �جلانبان  وناق�ش 
ب��ان��ع��ق��اد �أع����م����ال �ل�������دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�للجنة �القت�سادية �الإمار�تية - �لكندية 
�لن�سف  خ��الل  عقدها  و�ملقرر  �مل�سركة 

�لثاين من �لعام �جلاري.
�إن  �ل�سحي  �ملهند�ش حممد  �سعادة  وق��ال 
�لعالقات �القت�سادية �الإمار�تية �لكندية 
تتمتع بالعديد من مقومات �لنمو يف ظل 
قدر�ت  من  �لبلدين  �قت�ساد  يطرحه  ما 

و�إمكانيات و�عدة.

��ستبد�لها ب�سغطة زر و�حدة.
دبي  بنك  �لنقد يف  �إد�رة  وتقدم خدمات 
�ملنتجات  �لتجاري جمموعة �ساملة من 
و�خل��دم��ات �ملتكاملة مبا يف ذل��ك حلول 
و�إد�رة  �لتح�سيل  وعمليات  �مل��دف��وع��ات 
�ل�����س��ي��ول��ة، ح��ي��ث ت�����س��اع��د �ل���ع���م���الء يف 
�حتياجاتهم �ملتز�يدة و�ملتنامية يف �إد�رة 
�لنقد، من خالل �إجر�ء �لعمليات ب�سكل 
�لت�سغيلية.  �ل��ك��ف��اءة  وحت�سني  تلقائي، 
وت���اأت���ي ه���ذه �جل���ائ���زة ل��ت��وؤك��د ع��ل��ى قوة 
حلول  ت����ق����دمي  يف  وخ�����ربت�����ه  �ل����ب����ن����ك 
�حتياجات  لتلبية  م�سممة  م�سرفية 

�لعمالء �ملختلفة.
هذه  على  �لبنك  ح�سول  على  وتعليقاً 
�جلو�ئز، قال �لدكتور بريند فان ليندر، 
“نحن  ل��ل��ب��ن��ك:  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ش 

�لعديد  �سهدت  �ملا�سية  �ملرحلة  �أن  وتابع 
�أو��سر  لتعزيز  �الإيجابية  �خلطو�ت  من 
�ل�����س��ر�ك��ة �الق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة بني 
�لبلدين خا�سة مع �نعقاد �لدورة �الأوىل 
م���ن �ل��ل��ج��ن��ة �الق��ت�����س��ادي��ة �مل�����س��رك��ة يف 
ت�سليط  يف  �ساهمت  و�ل��ت��ي  �أت����او�  مدينة 
ذ�ت  �لقطاعات  من  �لعديد  على  �ل�سوء 
�سر�كات  تطوير  و�سبل  �ملتبادل  �الهتمام 

نوعية على �مل�ستويني �حلكومي و�لقطاع 
�خلا�ش وكان من �أبرزها قطاعات �لطاقة 
�لزر�عية  و�ملنتجات  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة  و�البتكار و�مل�ساريع 

و�لتكنولوجيا و�لنقل.
و�أ�ساف �ل�سحي �أن �ملرحلة �ملقبلة حتمل 
�لعديد من �لفر�ش لتنمية �أطر �ل�سر�كة 
�الهتمام  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ق��ائ��م��ة 

مو��سلة  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�سري�   .. �مل��ت��ب��ادل 
يف  �ل��ت��ع��اون  ج��و�ن��ب  تطوير  على  �لعمل 
جم���ال �ل���ط���ري�ن �مل����دين مل���ا ل���ه م���ن �أثر 
�إيجابي على �لتعاون �لتجاري و�ل�سياحي 
وحركة �مل�ستثمرين ورجال �الأعمال ومن 
�القت�سادية  �لعالقات  م�ستوى  دف��ع  ثم 

و�لتجارية �إىل �أفاق �أكر تقدما.
و��ستعر�ش �ل�سحي �أبرز حمدد�ت “ روؤية 

�الإمار�ت 2021 “ و�مل�سروعات �لتنموية 
�أمام  �ملتاحة  و�لفر�ش  تنفيذها  �جل��اري 
و�إمكانية  و�مل�ستثمرين  �خلا�ش  �لقطاع 

�لتعاون �مل�سرك مع �جلانب �لكندي.
من جانبه �أكد �سعادة تيموين �سارجينت 
�أهمية �لعالقات �القت�سادية �لتي تربط 
�لبلدين مع وجود فر�ش و��سعة لتنويع 
�مل�سرك  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون  ق���اع���دة 
و�الإمكانات  �ل���ق���در�ت  م��ن  ب��اال���س��ت��ف��ادة 

�ملتاحة لدى �لطرفني.
نتجت  �لتي  �ملخرجات  �أهمية  �إىل  و�أ�سار 
�للجنة  �أع��م��ال  م��ن  �الأوىل  �ل����دورة  ع��ن 
�لبلدين  ب���ني  �مل�����س��رك��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
و�ل���رغ���ب���ة يف م��و����س��ل��ة �ل��ب��ن��اء ع��ل��ى ما 
�لعالقات  يف  ملمو�ش  ت��ق��دم  م��ن  حت��ق��ق 
�مل�سركة  و�ل����ت����ج����اري����ة  �الق���ت�������س���ادي���ة 
و����س��ت��ك��م��ال �أط���ر و�أل���ي���ات ت��وث��ي��ق رو�بط 
�لتعاون خالل �جتماعات �لدورة �لثانية 
�لعام  �مل�سركة  �القت�سادية  �للجنة  من 

�جلاري.
وقال نائب وزير �لتجارة �لدولية �لكندي 
�إن بالده تنظر لالإمار�ت باعتبارها �سريكا 
�مل��ن��ط��ق��ة وحتر�ش  م��ه��م��ا يف  �ق��ت�����س��ادي��ا 
�ل��ت��ع��اون �لر�مية  ع��ل��ى دف���ع ك���ل ج��ه��ود 
�القت�سادية  �ل�سر�كات  تلك  تطوير  �إىل 
�آفاق تلبي �لطموحات  و�ال�ستثمارية �إىل 
وتخدم �ل�سيا�سات �القت�سادية و�لتنموية 

للطرفني.

�لتقدير  ه��ذ�  على  بح�سولنا  ف��خ��ورون 
يف  خ���رب�ء  ت�سم  حتكيم  جلنة  قبل  م��ن 
ق��ط��اع �مل�������س���ارف ك��اأف�����س��ل ب��ن��ك رقمي 
و�أف�سل بنك يف �إد�رة �لنقد يف �الإمار�ت. 
�جلائزتني  ب��ه��ات��ني  �ل���ف���وز  �أن  ���س��ك  ال 
ت���ق���دي���ر� الف���ت���ا الل����ت����ز�م �لبنك  ي��ع��ت��رب 
بتقدمي خدمات م�سرفية متطورة من 
خ���الل ����س��ت��ث��م��اره �مل��ت��و����س��ل يف �أح���دث 
�حتياجات  لتلبية  و�البتكار�ت  �لتقنيات 

�لعمالء«.
بدوره، قال �أميت مالهوتر�، �ملدير �لعام 
تعّد   “ ل���الأف���ر�د:  �مل�سرفية  للخدمات 
و�البتكار�ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة 
دبي  بنك  ��سر�تيجية  �أ�سا�ش  �لرقمية 
�حتياجات  لتلبية  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ت��ج��اري 
�لبنك  بت�سميم  ق��م��ن��ا  ل��ق��د  �ل��ع��م��الء. 

�ملمار�سات  �أف�����س��ل  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل��رق��م��ي 
لعمالئنا  ل��ن��ق��دم  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  و�أح�������دث 
و�سهلة  و�آمنة  ب�سيطة  م�سرفية  جتربة 
�ال�ستخد�م. نحن يف بنك دبي �لتجاري 
ن�سعى لال�ستفادة من �لتقنيات �لرقمية 
عمالئنا  �إىل  “�مل�ستقبل”  ل��ت��ق��دمي 

�ليوم«.
م�����ن ج���ه���ت���ه ، ق������ال ح�������س���ن �ل����ر�����س����ا ، 
�ملوؤ�س�سات  ع��الق��ات  الإد�رة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�سعد�ء  “نحن  �مل�����س��رف��ي��ة:  و�خل���دم���ات 
ب���احل�������س���ول ع���ل���ى ه�����ذ� �ل���ت���ق���دي���ر من 
�لثانية  لل�سنة  �ي�ست”  م��ي��دل  “بانكر 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل. م��ا مي��ي��ز خ��دم��ات �إد�رة 
تفهمنا  �لتجاري هو  دبي  بنك  �لنقد يف 
الحتياجات عمالئنا وتلبيتها من خالل 
بت�سميم  نقوم  نحن  �ملبتكرة.  �لتقنيات 

على  مل�ساعدتهم  لعمالئنا  مالية  حلول 
زي��ادة ر�أ���ش �ملال �لعامل وبالتايل تنمية 

�أعمالهم«.
ويتم منح جو�ئز “بانكر ميدل �ي�ست”، 
�لتي تنظمها �سركة �سي بي �آي فاينان�سال، 
بناء على ت�سويت جمموعة من �خلرب�ء 
�مل�سرفيني. وت�سعى �جلو�ئز �إىل ت�سجيع 
�ل�سناعة  يف  �لتميز  وم��ك��اف��اأة  �الب��ت��ك��ار 
�مل�سرفية و�ملالية، ورفع معايري �خلدمة 
�ل�سرق  منطقة  يف  �مل�����س��ريف  �ل��ق��ط��اع  يف 
هذ�  ويهدف  �أفريقيا.  و�سمال  �الأو�سط 
�أف�سل  وت��ق��دي��ر  ت��ك��رمي  �إىل  �ل��ربن��ام��ج 
�لقطاع  �ملتوفرة يف  �ملنتجات و�خلدمات 
�الأو�سط، مع  �ل�سرق  و�مل��ايل يف  �مل�سريف 
ت�سليط �ل�سوء على �مل�سارف �لر�ئدة يف 

جمال �البتكار.

•• اأبوظبي-وام:

�لقطاع  م�ساركة  ن�سبة  �إرت��ف��اع  �القت�ساد  وز�رة  توقعت 
غري �لنفطي يف �لناجت �ملحلي �الجمايل لدولة �المار�ت 
م��ق��ارن��ة مع  2021 وذل����ك  �ل��ع��ام  % ب��ح��ل��ول   80 �ىل 
�الإمار�ت  �أن  ..موؤكدة   2017 �لعام  % �مل�سجلة يف   70
�لتعاون  جمل�ش  منطقة  يف  متنوع  �قت�ساد  باأكرب  تتمتع 
�ل�سبع  �الإم���ار�ت  �إم��ارة من  لكل  �أن  و�أو�سحت  �خلليجي. 
�أنها  يف �لدولة �أولويات �قت�سادية وذلك على �لرغم من 
لروؤية  �ل�ساملة  �لتنمية  با�سر�تيجية  جميعها  تلتزم 
وب��ي��ن��م��ا حتتفظ  �أن����ه  �ىل  م�����س��رية   ..  2021 �الإم������ار�ت 
و�لغاز  �لنفط  م��ن  �ل��ب��الد  �إحتياطيات  مبعظم  �أب��وظ��ب��ي 
وتدير معظم �ملدخر�ت �لوطنية فاإن �إمارة دبي هي �ملركز 
�لوز�رة  �أعدتها  در��سة  �لدولة وذلك بح�سب  �لتجاري يف 
و�القت�ساد�ت  �ملتحدة  �لعربية  “ �الم��ار�ت  حملت عنو�ن 

ودبي  �أبوظبي  �أن  �ل���وز�رة  و�أ�سافت  �ل��ع��امل«.  �ل��ر�ئ��دة يف 
كبري  ح��د  �إىل  �ملحلي  �الإقت�سادي  �لنمو  دف��ع  تو��سالن 
�لوقت  يف  �سخمة  �أجنبية  ��ستثمار�ت  دبي  جتتذب  حيث 
 2020 �إك�سبو  معر�ش  �الإ�ست�سافة  فيه  ت�ستعد  �ل��ذي 
�لبنية  �أعمال  �ملزيد من �الأم��و�ل يف  �أبوظبي  بينما تنفق 
موؤ�سر�ت  يف  �ملتحققة  �الجن���ازت  �سعيد  وعلى  �لتحتية. 
�أن ت�سنيفات دولة  �ل��وز�رة �ىل  ��سارت  �لعاملية  �لتناف�سية 
�لعاملية  �الإق��ت�����س��ادي��ة  �مل��وؤ���س��ر�ت  خمتلف  على  �الم����ار�ت 
تظهر مدى جناح �جلهود �ملبذولة وطنيا لت�سريع عملية 
�ل��ت��ن��وي��ع و�إي���ج���اد بيئة ج��اذب��ة ل��الع��م��ال و�الإ���س��ت��ث��م��ار ال 
�لقائم على  �الإقت�ساد  تعزيز  لها وذلك �ىل جانب  نظري 
�ملرتفع للن�ساط  �مل�ستوى  �أن  �ل��وز�رة �ىل  �ملعرفة. ولفتت 
دبي  �إم��ارة  �إ�ست�سافة  ت�سبق  �لتي  �لفرة  يف  �الإقت�سادي 
عام  �لعاملي يف  �إك�سبو  ملعر�ش  �الأو�سط  �ل�سرق  وللمرة يف 
�الإم�����ار�ت..  ل��دول��ة  �مل�����س��ت��د�م  �ل��ن��م��و  �إىل  ي�سري   2020

متوقعة �أن ي�ستقطب �ملعر�ش �أكر من 25 مليون ز�ئر 
من جميع �أنحاء �لعامل ويجمع ��ستثمار�ت �أجنبية تر�وح 
�لقطاعات  100و150 مليار دوالر يف عدد من  ما بني 
مثل قطاع �لتجزئة و�لعقار�ت و�ل�سياحة و�لتعليم. ومع 
�قر�ب موعد �حلدث �ست�ستفيد �لدولة من فر�ش تعزيز 
�جلديدة  �ل�سخمة  �مل�ساريع  ومتويل  �لدولية  �لعالقات 

و�ل�سعي لدخول �أ�سو�ق عاملية جديدة.
�الإمار�ت  لدولة  �ل�سليمة  �الإقت�سادية  �ل�سيا�سات  و�سكلت 
�الأ�سا�ش مل�ستقبلها �الإقت�سادي �ملزدهر حيث تركز معظم 
�الإ�سالحات  ع��ل��ى  �ل�����س��اأن  ه���ذ�  �الأخ�����رية يف  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا 
�الإنتقال  عملية  ت�سهيل  بهدف  �الإقت�سادية  و�لتح�سينات 
يف  �الإقت�ساد  وز�رة  وتعكف  �لنفط.  بعد  م��ا  مرحلة  �إىل 
دولة �الإمار�ت حاليا على و�سع وتطوير خمتلف �لقو�نني 
�ملتعلقة باالإ�ستثمار�ت �الأجنبية وتنظيم �ل�سناعة وحماية 
و�ملعامالت  �ل�سناعية  و�لت�ساميم  �ل�سناعية  �مللكية 

�الإقت�سادية  �الإنتاجية  تعزيز  بغية  و�لتحكيم  �لتجارية 
و�ساهمت  �لنفطية.  غري  �لقطاعات  م�ساهمات  وتو�سيع 
�لعام  منذ  بها  �ملعمول  و�مل��ال��ي��ة  �الإقت�سادية  �ل�سيا�سات 
�الإقت�سادية  �ل�سغوطات  مو�جهة  على  �ل��دول��ة   2015
�ملايل  ����س��ت��ق��ر�ره��ا  ع��ل��ى  م��ن �حل��ف��اظ  �ل��ع��امل��ي��ة ومكنتها 
جهود  ذلك  وي�سمل  �لنمو..  م�ستويات  وتعزيز  و�لنقدي 
�ل��ت��ي جن��م عنها زي���ادة يف ر�سوم  �مل��ال��ي��ة  �سبط �الو���س��اع 
��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ورفع �لدعم عن �لوقود وغريها 
�ل�سيا�سات  �ل��وز�رة طرح �ملزيد من  من �الإم��ور. وتوقعت 
�الأعمال  بيئة  تعزيز  �أج���ل  م��ن  �لهيكلية  و�الإ���س��الح��ات 
وحت�سني �إمكانية �حل�سول على �الإئتمان وحتديث �سوق 
�لعمل.. م�سرية �ىل �أنه يف �سهر نوفمرب من �لعام 2017 
�مليز�نية �الإحتادية للعام  �ل��وزر�ء يف دولة  �عتمد جمل�ش 
% يف حجم   6.5 بن�سبة  زي��ادة  �جل��اري و�لتي �قرحت 

�النفاق لتعزيز منو �لقطاعات غري �لنفطية.

بنك دبي التجاري يح�شد جائزتي اأف�شل بنك رقمي واأف�شل بنك يف اإدارة النقد �شمن جوائز بانكر ميدل اي�شت

له اأكرث من 1000 فرع و 1800 جهاز �سراف بكافة مدن الهند

موارد لل�شرافة و YES BANK يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون خلدمة عمالئهما
•• دبي – الفجر:

لل�سر�فة  م��و�رد  �سركات  جمموعة  وقعت 
 YES م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة    ، م�����وؤخ�����ر� 
ب��ن��ك جت�����اري يف  �أك�����رب  ر�ب�����ع   BANK
وذلك   ، بالهند  �خل��ا���ش  �مل�سريف  �لقطاع 
تتيح  ��سر�تيجية  �سر�كة  تاأ�سي�ش  بهدف 
مع   ، �لفعال  �لتعاون  من  لل�سر�فة  مل��و�رد 
 1000 م��ن  �أك���ر  ت�سم  م�سرفية  �سبكة 
فرع و 1800 جهاز �سر�ف �آيل تعمل حتت 
تغطي  ح��ي��ث   ،  YES BANK م��ظ��ل��ة 
باملدن  �ل��ب��الد   �أن��ح��اء  �ل�سبكة جميع  ه��ذه 
�لهند  �أنحاء  �لرئي�سية يف جميع  و�لبلد�ت 
�إطار  ف��ى  �لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع  وي��اأت��ى   ،
 ، �مل�سارف  من  �لعديد  مع  �ملثمر  �لتعاون 
 ، مكان  �أي  يف  �لعميل   �حتياجات  خلدمة 
جتربة  تقدمي  لل�سر�فة   مل��و�رد  يتيح  مما 
�إ�ستقطاب  بهدف  م�سبوقة  غري  م�سرفية 
�أكرب �سريحة من �لعمالء �لعاملني د�خل 
��سرع  ت�سمل ح���و�الت   ، �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا 
و�آمنه وتغطيه �سامله لكل �ملدن و�لواليات 

بالهند .
�أكد �أحمد علي بن حيدر مدير  من جهته 
عام �سركة مو�رد لل�سر�فة ، �أن هذ� �للقاء 
�لتفاهم  و�لذي ترتب عليه توقيع مذكرة 
بني  �ل��ع��الق��ات  وت��ق��وي��ة  تعزيز  �ساأنها  م��ن 
 YES BANK ملوؤ�س�ستني ، خا�سة و�ن�
يعد من بني �أكرب و�أ�سرع �لبنوك �لتجارية 
منو�ً يف خمتلف جد�ول �لبنوك �مل�سرفية 
�لهندية ، من خالل �المتياز�ت و�خلدمات 
لل�سركات  ي���ق���دم���ه���ا  �ل����ت����ي  �مل�������س���رف���ي���ة 
و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ، باال�سافة 
�ىل جمموعة منتجات �ساملة من �الأ�سو�ق 
�إي��ج��اب��ا على  ينعك�ش  �ل��ذي  �الم��ر   ، �ملالية 
��ستقطاب مو�رد لل�سر�فة  الأكرب عدد من 
�جلالية �لهندية �ملقيمة بالبالد للتحويل 
من خاللها ، الفتا �ىل �أن مو�رد لل�سر�فة 
حتر�ش د�ئما على تقدمي خدمات نوعيىة 
�لكفاءة  عالية من  وبدرجة  �جل��ودة  عالية 
وتقدمي  �ل��ع��م��الء  خ��دم��ة  ح��ول  تتمحور   ،

خدمات م�سرفية غري م�سبوقة .
و�أب���دى ب��ن حيدر �إرت��ي��اح��اً وت��ف��اوؤاًل كبري� 

و�لتحويالت   ، �ل�سر�فة  قطاع  مب�ستقبل 
�ملقبلة،  �ل�سنو�ت  خ��الل  �ل��دول��ة  يف  �ملالية 
�الإيجابية  �القت�سادية  �مل��وؤ���س��ر�ت  ظ��ل  يف 
�ل�سياحة  خا�سة  �ملختلفة،  �لقطاعات  يف 
و�ل�����س��ف��ر و�ل��ت��ج��ارة وع����ودة �ل��ن��م��و لقطاع 

�ل��ع��ق��ار�ت و�الإن�����س��اء�ت، وم��ا ي�ساحبه من 
و����س��ت��ق��ط��اب عمالة  �ل��ت��وظ��ي��ف  ت��و���س��ع يف 
�لتو�سع  ه���ذ�  ي��ت��ز�م��ن  م�����س��ي��ف��اً   ، ج��دي��دة 
م��ع م��ا ل��دى م���و�رد لل�سر�فة م��ن خطط 
�ملقبلة،  �ل�سنو�ت  خ��الل  ج��دي��دة  تو�سعية 

تت�سمن حتديد �ملو�قع �جلديدة �ملقرحة 
�لتعرف  الفتتاح فروع جديدة، ف�سال عن 
للتوظيف  �مل�ستقبلية  �الح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى 
�ال�ستثمار�ت  ور����س���د   ، ل��ل�����س��ر�ف��ة  مل�����و�رد 

�ملطلوبة لتغطية هذه �لتو�سعات .

•• دبي-الفجر:

ح�سل بنك دبي �لتجاري على جائزتني 
�ي�ست”  م���ي���دل  ب��ان��ك��ر  ج���و�ئ���ز  ���س��م��ن 
فاينان�سال  �آي  بي  �سي  ملوؤ�س�سة  �لتابعة 
وهما  جائزة �أف�سل بنك رقمي وجائزة 
مت  حيث  �لنقد،  �إد�رة  يف  بنك  “�أف�سل 
ت�سليم �جلو�ئز يف حفل �أقيم موؤخر� يف 

�ملبنى �لرئي�سي للبنك. 
وتعد جائزة “�أف�سل بنك رقمي” دليال 
ع��ل��ى ت��وج��ه��ات �ل��ب��ن��ك و����س��ت��ث��م��ار�ت��ه يف 
و�البتكار  �لرقمية  �لتكنولوجيا  جم��ال 
ج��دي��دة خلدمة  م��ع��اي��ري  ي�سع  و�ل����ذي 
�لتجاري  دب���ي  ب��ن��ك  �ل��ع��م��الء. وي��ع��ت��رب 
من �لبنوك �لر�ئدة يف جمال �خلدمات 
�أول  �مل�سرفية �لرقمية حيث قام بطرح 
�لعام  ب��د�ي��ة  �الإم����ار�ت يف  بنك رقمي يف 
�لتجاري  دبي  بنك  تطبيق  �إن   .2017
هو تطبيق جيل �الألفية �جلديدة �لذي 
رقمية  م�سرفية  جتربة  للعمالء  يوفر 
�ل�سال�سة  فريدة من نوعها، جتمع بني 
�مل�سافة  و�لقيمة  جهة،  من  و�ل�سفافية 
�خرى،  ج��ه��ة  م��ن  �ل�سخ�سي  و�ل��ط��اب��ع 
كالتنبيهات  مميزة  خدمات  يوفر  حيث 
�لنفقات،  وم��ت��اب��ع��ة  و�مل��ي��ز�ن��ي��ة  �ل��ذك��ي��ة، 
�إ�سافة �إىل �ملكافاآت و�لعرو�ش �حل�سرية 
�لتطبيق  ي��وف��ر  ك��م��ا  �ل��ك��ث��ري.  وغ��ريه��ا 
حيث  للح�سابات  �ل��ف��وري  �لفتح  خدمة 
غ�سون  يف  للعمالء  �حل�����س��اب  فتح  يتم 
يف  �لبطاقة  تو�سيل  مع  معدودة  دقائق 
و�إيقاف  �الإب����الغ  وخ��دم��ة  �ل��ي��وم،  نف�ش 
وطلب  �مل�سروقة  �أو  �ملفقودة  �لبطاقات 

وزارة االقت�شاد: اإرتفاع ن�شبة م�شاركة القطاع غري النفطي يف الناجت املحلي اإىل 80 % عام 2021 

KNAB SEY خالل لقاء مو�رد لل�سر�فة و
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العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2042   

                           �ملنذر : بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�سرق �الأو�سط �ملحدود 
�ملنذر �ليه: �بر�هيم حممد حمد�ن �الطر�ش - )جمهول حمل �القامة(. 

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب خطاب �لت�سهيالت �ملوؤرخ يف  19 �كتوبر 2014،  و�مل�ستند�ت �الخرى ذ�ت �لعالقة و�ملربمة 
مع �لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره : 696.596/80  درهم �إمار�تي ) �ستمائة و�ستة وت�سعون �لف وخم�سمائة 

و�ستة وت�سعون درهم وثمانون فل�ش( مت�سمن �لفو�ئد حتى تاريخ �النذ�ر �لعديل )�لدين( �ىل �ملنذر 
مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليه )ب�سفته �لر�هن( وك�سمان للدين مبنح رهنا عقاريا تاأمينيا للمنذر )�لرهن 
�لعقاري( وذلك على �لعقار ، �ل�سقة رقم D-1201 ، �لطابق  12 ، ��سم �ملبنى  ، 1 �سيليكون جيت ، رقم �ملبنى 1 
، ند ح�سة ، �لو�قعة على قطعة �الر�ش رقم 1115 ، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة )�لعقار( وقد مت ت�سجيل هذ� 

�لرهن ل�سالح �ملنذر وفقا لال�سول لدى د�ئرة �الر��سي و�الأمالك يف دبي بتاريخ 19 �كتوبر 2014  
��سعار  �ملنذر بتوجيه  ، ونتيجة لذلك �قدم  �مل�ستحق �لدفع  �لدين  �ليه وحتى تاريخه بت�سديد  �ملنذر  مل يلتزم 
لتنفيذ �لرهن )�إ�سعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باأحكام �ملادة )25( من �لقانون رقم 

)14( ل�سنة 2008 �ل�سادر يف �ساأن �لرهونات يف �إمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل �لعدل من توجيه ��سعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنذر �ليه

والحقا ، فو�ست حمكمة دبي �التبد�ئية )�ملحكمة( �ملنذر بالقيام بتوجيه ��سعار تنفيذ �لرهن عن طريق ن�سره  
يف �ل�سحيفة وبناء على ذلك ، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �العالن �ملنذر �ليها باأنه يف حالة �لتق�سري  يف ت�سديد 
�لرهن  بتنفيذ  �ملنذر  �سنقوم  �الع��الن.  ن�سر هذ�  تاريخ  بعد  يوما  تتجاوز ثالثني  كامال خالل مدة ال  �لدين 

وبالتقدمي بطلب �ىل�ملحكمة للح�سول على �أمر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��سل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : �ش ب : 66 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم : 971-04-3904722+  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده      

فى الدعوى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري        
طالب �لتنفيذ: ه�سام حممد عفيفي عبد�لكرمي - و�آخرون  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية دبي �لوطنية 
للتاأمني - مقابل �سيتي �سنر - �لطابق 6 - �سقة 602  �ملنفذ �سده : طارق حممد �ل�سيد ح�سني  عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع 
�ل�سيخ ز�يد - بناية �ل�سيخ �حمد بن �سعيد نف�ش بناية بنك نور �ال�سالمي - جمموعة �لعربية لال�ستثمار �ملحدودة - �لطابق 
9 - �سقة رقم 910  �ر�بيان جروب  �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/4/18  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن 
�قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى 
موقعها �اللكروين www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن 
�لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ش على  �الأ�سا�سي قبل دخول 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة 
�يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ش و�مل�سروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
 Moon : 1- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Tower - ��سم �ملبنى : Moon Tower - رقم �لوحدة :  1303  �مل�ساحة :  140.38 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب����� 

)  1.359.932.00  ( درهم 
 Moon : 2- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Moon Tower - رقم �لوحدة :  1306  �مل�ساحة :  96.34 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب�����  Tower - ��سم �ملبنى : 

)  933.294.00  ( درهم
 Moon : 3- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Tower - ��سم �ملبنى : Moon Tower - رقم �لوحدة :  1206  �مل�ساحة :  118.73 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب����� 

)  1.150.198.00  ( درهم
 Moon : 4- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Moon Tower - رقم �لوحدة :  1605  �مل�ساحة :  75.16 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب�����  Tower - ��سم �ملبنى : 

)  728.113.00  ( درهم
 Moon : 5- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Tower - ��سم �ملبنى : Moon Tower - رقم �لوحدة :  1506  �مل�ساحة :  118.73 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب����� 

)  1.150.198.00  ( درهم
 Moon : 6- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Tower - ��سم �ملبنى : Moon Tower - رقم �لوحدة :  904  �مل�ساحة :  74.23 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب����� )  

719.103.00  ( درهم
 Moon : 7- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Tower - ��سم �ملبنى : Moon Tower - رقم �لوحدة :  805  �مل�ساحة :  75.16 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب����� )  

728.113.00  ( درهم
 Moon : 8- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Moon Tower - رقم �لوحدة :  1304  �مل�ساحة :  74.23 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب�����  Tower - ��سم �ملبنى : 

)  719.103.00  ( درهم
 Moon : 9- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Tower - ��سم �ملبنى : Moon Tower - رقم �لوحدة :  1103  �مل�ساحة :  140.38 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب����� 

)  1.359.932.00  ( درهم
 Moon : 10- نوع �لعقار : وحدة عقارية )حتت �الن�ساء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ش :  46  - رقم �ملبنى
Tower - ��سم �ملبنى : Moon Tower - رقم �لوحدة :  706  �مل�ساحة :  118.73 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب����� )  

1.150.198.00( درهم      -   مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                       يف الدعوى رقم 2017/231  بيع عقار مرهون    
جمهويل  جهوف   �سندر�  كايال�ش  الب��ن  جهوجننا  �سنجاى  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لعربي �ملتحد وميثله / حممد عي�سى 
�عالنكم   2018/3/26 بتاريخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  �ل�سويدي   �سلطان 
�لتبليغ  تاريخ  �سهر من  �ملطالبة وقدرها )4.434.074( درهم خالل  ل�سد�د قيمة 
لن�ش  وفقا  �ملز�يدة  بطريق  �لرهن  �لعقار حمل  بيع  و�ال  �ع��اله  �لتنفيذ  يف ملف 
�ملنطقة :  : �سقة �سكنية -  �لعقار  �ملدينة  )ن��وع  �مل��ادة 295 من قانون �الج���ر�ء�ت 
برج خليفة - رقم �الر�ش : 155 - رقم �لبلدية : 829-345 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم 
�ملبنى : خليفة تاور زون 2 بي - رقم �لعقار : 2906 - رقم �لطابق : 29 - �مل�ساحة 

: 216.74 مر مربع( 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
 يف الدعوى رقم 2018/16 عمايل جزئي - العني 

يعلن �خلبري �حل�سابي / ي�سرى عادل �أمني �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله مبوجب �حلكم 
�ل�سادر عن عد�لة حمكمة �لعني �البتد�ئية �ملوقرة بتاريخ 2018/3/13 ، �ملرفوعة من �ملدعية 
/ موؤ�س�سة �حلد�ئق �ال�سبانية للمقاوالت �لزر�عية �سد �ملدعي عليه / �سهاب �حمد حممد 
�حمد حبيب ، يعلن �خلبري �حل�سابي �ملدعي عليه / �سهاب �حمد حممد �حمد حبيب حل�سور 
�جتماع �خلربة �حل�سابية يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ، وذلك يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2018/4/5 
يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� )12.00( ظهر� ، وذلك مبقر �إد�رة �خلرب�ء بالعني - بجو�ر 
جممع �ملحاكم - بجو�ر د�ئرة �لتنمية �القت�سادية - مقابل جيمي مول - بناية د�ئرة �لق�ساء 
�لدور �لثاين و�إح�سار كافة �لوثائق و�مل�ستند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى ، حتى ن�ستطيع 

�أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�الأ�سول ويف �لوقت �ملحدد
لال�ستف�سار يرجى �الت�سال على رقم  026454696-0566992813

اخلبري احل�شابي 
ي�شرى عادل اأمني                  

اإعالن ح�شور 
اإجتماع اخلبري احل�شابي 

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
يف  الدعوى 2017/2626  جتاري كلي    

�ملزروعي/  �ل�ساكوب  �سامل  عبيد  دبا�ش/عفر�  ���س��اذيل  ب��ن  عليهم/عاطف  �مل��دع��ي  �سد 
مر�سى �لقرم للديكور  - �ملقامة من / مبارك بن مر�سل �ل مر�سل 

  2017/2626 رق��م   حت��ت  �البتد�ئية  دب��ي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دع��وى  هناك  �ن  مب��ا 
جتاري كلي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري� حما�سبيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال 
، ندعوكم  �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  م بخ�سو�ش  ل�سنة 1992  �الثبات  قانون  باحكام 
حل�سور �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن 
�ملو�سح �دناه وذلك يوم  �لثالثاء   �ملو�فق 2018/4/3  يف متام �ل�ساعة 30 : 11 �سباحا ،  
ويرجى منكم �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  

- دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع
هاتف : 2527888-04  فاك�ش : 04-2698876 

اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  بالدعوى  رقم 2017/354 عمايل كلي - دبي   

�ملدعي عليها /  �سركة �ي�سيان �ويلفيلد & �نريجي �سريفي�سز 
�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة 

من  �سدكم  و�ملرفوعة  �عاله  بالق�سية  ح�سابي  خبري  �نتد�بنا  مت  �نه  علما  نحيطم 
�ملدعي/ بر�ديب ديفر�ج فا�سو�ين  - وعليه فانتم مكلفون  �و من ميثلكم قانونا بح�سور 
�جتماع �خلربة و�ملقرر عقده  يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/1  �ل�ساعة 12 ظهر� - وذلك 
 مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع �بوبكر �ل�سديق - مركز حمر عني - �لبو�بة 4 - �لطابق
5BG - 5(  يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�ح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�سالحيات �ملخولة لها قانون  - لال�ستف�سار ب : 050-6317417
خبري ح�شابي 
ناهد  ر�شاد حممد      

اعالن للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
يف الدعوى رقم 2017/542 نزاع تعيني خربة جتاري 

�ل�سادة / ريد بي للخدمات �لفنية - �ش ذ م م  
ب�سفتكم �ملتنازع �سدها يف �لدعوى رقم 2017/542 نز�ع تعيني خربة جتاري 

�خلربة  مبهمة  للقيام   - �مل��وق��رة  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  قبل  م��ن  تكليفنا  مت  بانه  �الف���ادة  ن��ود 
�حل�سابية يف �لدعوى رقم )2017/542 نز�ع تعيني خربة جتاري( ، 

وبناء عليه فاننا نرغب يف �الجتماع بكم يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �سارع بغد�د 
مقابل مدر�سة �اللفية بجانب كليات �لعليا للطالبات - بناية مركز بالتنيوم لالعمال - �لطابق 
�خلمي�ش  يوم  يف   04-2344330 رقم  فاك�ش    04-2344403 رقم  هاتف   )406( رقم  مكتب  �لر�بع- 
�ملذكورة  �لدعوى  ملناق�سة مو�سوع  �ل�ساعة 11.00 �سباحا - وذلك  م  يف متام  �ملو�فق  2017/4/5 
ح�سور  يف  دفاعكم  حتقق  �لتي  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  ��سطحاب  يرجى  ل��ذ�  �ع��اله 

موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
اخلبري احل�سابي / الدكتور - ماجد حممد فهاد تربان   

 الدعوة اإىلح�شور
 اجتماع خربة حما�شبية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
 اعادة اإعالن  مدعي عليه بالن�شر مذكرة 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/162 الدائرة اجلزئية الرابعة 

�ىل �ملدعى عليه/ حممد جميل م�سطفى حممد - �سوري �جلن�سية 
حيث �ن �ملدعي/ مركز عنايتي للخدمات �ل�سحية يف �لدعوى رقم 2018/162 جزئي

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها ويطالبك فيها :
�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �لبنك مبلغ وقدره 102.840 درهم ، مع �لفائدة �لقانونية 
�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف  �ل�سد�د - مع  بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام 
�الحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة  �مام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك   - �ملحاماة  �تعاب  ومقابل 
�البتد�ئية قاعة رقم 140 وذلك بتاريخ  2018/4/5 و ذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد و�سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
 مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                       يف الدعوى رقم 2015/15  بيع عقار مرهون    
�القامة  حم��ل  جمهويل  �سيف   ع��ب��د�هلل  خليفة  علي  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
دبي  ق��ررت حمكمة  ع   م  �ش   - �لتجاري  دب��ي  بنك  �لتنفيذ/  �ن طالب  مبا 
وقدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�سد�د  �عالنكم   2018/3/26 بتاريخ  �الب��ت��د�ئ��ي��ة 
)280.000.000( درهم خالل �سهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله 
و�ال بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ش �ملادة 295 من قانون 
�الج���ر�ء�ت �ملدينة  ) رقم �الر���ش : 1049 مبنطقة هور �لعنز �سرق ورقم 
�الر�ش 1297 مبنطقة هور �لعنز �سرق ورقم �الر�ش 34 مبنطقة �لق�سي�ش 

�ل�سناعية �لثانية(. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مكتب اإدارة الدعوى - اإعادة اإعالن بالن�شر 

2018/50 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعي عليه / ر�سو�ن عبد�حلافظ �بر�هيم - �جلن�سية : �لعر�ق 

حيث �ن �ملدعي / علي عبد�الله عبد�جلبار 
يقت�سي  جزئي  جت��اري   2018/50 رق��م  �حلقوقية  �لدعوى  �ملدعي  �ق��ام  قد 
�سباح  �خليمة  بر�أ�ش  �ملدنية  باملحكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �ىل  ح�سورك 
ولالإجابة   ، �سباحا  �لتا�سعة   9.00 �ل�ساعة  م   2018/4/8 �ملو�فق  �الأح��د  يوم 
تخلفك عن  ودف��وع ويف حالة  بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  �ل��دع��وى  على 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنك يف  �إر�سال  �و عدم  �حل�سور 

نظر �لدعوى غيابيا بحقك. 
لدى / مكتب �إد�رة �لدعوى - حرر بتاريخ 2018/3/25

 مدير اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 512
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عبد�للطيف نامبي�سان فيتيل ، هندي �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  �ىل �ل�سيد/ بنيكودرو  ر�فري�جا �سيتي 
�ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  با�سم )كافترييا جنمة �خلان(  �لرخ�سة  ، يف  - هندي �جلن�سية 

مبوجب رخ�سة رقم )732466(
وعمالبن�ش �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 و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ش 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�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 510

ليكن معلوما للجميع بان /حممد �ر�سد �سر�ج �لدين - باك�ستاين �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  �ىل �ل�سيد/ كعرب باتو�رى ماهبوبول 
هوقو - بنغايل �جلن�سية ، يف �لرخ�سة با�سم / منجرة �مربيال تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )2899(.
وعمالبن�ش �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 و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ش 

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�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 511

�إمار�تي   ، �لطنيجي  �أحمد  �سيف  �حمد  �سعيد  �ل�سيد/  �الأطر�ف  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ر��سد  �سيخ جهانزيب  و�ل�سيد/  ، بريطاين �جلن�سية  �أ�سرف  و�ل�سيد/ حممد توقري  �جلن�سية  
�سيخ عبد�لر�سيد ، باك�ستاين �جلن�سية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %100 
�ىل �ل�سيد/ عبد�لرحيم عبد�هلل حممد عبد�هلل �لزرعوين ، �إمار�تي �جلن�سية ، مبوجب رخ�سة 
رقم )532042( با�سم / �ل�سباب ملقاوالت �لبناء - ذ م م ، تغيري �ل�سكل �لقانوين من ذ�ت م�سوؤولية 

حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ش �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 و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ش  �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�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اال�شماء           
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�ش �خليمة باأن �ملدعو/  خليفة �أحمد �سعيد 
عليوه �ل�سحي ، تقدم �إلينا طالبا تغيري �ملقطع �الأول ال�سم �بنته 
من )م��الك( �ىل )فاطمة( ليكون ��سمها بعد �لتغري / فاطمة 

خليفة �أحمد �سعيد عليوه �ل�سحي.   
و�ن من له م�سلحة يف �العر��ش �ن يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
ر�أ�ش  �أم��ام ق�سم �ال�سهاد�ت يف حمكمة  يوما من تاريخ �الع��الن 

�خليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/135  جتاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليهم /1 - و�يت وود للتجارة �لعامة - �ش ذ م م 2-حممد �سياء �حلق حممد ح�سني خارورى - 
ب�سفته �لكفيل �ل�سخ�سي ملديونية ل�سركة و�يت وود للتجارة �لعامة 3- نافينا كور�جا �سيتي �سيتي ب�سفته 
�لكفيل �ل�سخ�سي ملديونية �سركة و�يت وود للتجارة �لعامة - جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي 
�لتجاري - �ش م ع - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت  بتاريخ  2018/3/20 
�ل��دور باجلدول خبري� يف هذه �لدعوى تكون مهمته - بعد �الط��الع على  بندب �خلبري �مل�سريف �ساحب 
ملف �لدعوى وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدمه �ليه �خل�سوم من حمرر�ت �خرى ، ورقية �و �لكرونية ، 
و�النتقال �ىل مقر �ملدعي لالطالع على دفاتر �لتجارية و�سرحت للخبري يف �سبيل �د�ر �ملاأمورية �النتقال 
�ىل �ي جهة يرى�سرورة �النتقال �ليها ب�سبب �ملهمة و�سماع �قو�ل من يرى �سرورة �سماعة وكلفت �ملدعية 
باإيد�ع �مانة مقد�رها خم�سة �الف درهم على ذمة �تعاب وم�سروفات �خلبري - وحددت لها �ملحكمة جل�سة 
�سد�د  Ch1.C.15 يف حالة عدم  �لقاعة  09 �سباحا يف   :  30 �ل�ساعة  �ملو�فق 2018/4/3   �لثالثاء   يوم 

�المانة وجل�سة 2018/4/17 يف حال �سد�دها وحتى يقدم �خلبري تقريره. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ايليمنت�س جي ايه جي للتطوير العقاري - �س ذ م م       
�لعنو�ن : حمل رقم 21 ملك حممد علي م�سبح تاقيزي �لفال�سي - نايف 

�لقيد  �لرخ�سة : 784719  رقم  : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة. رقم  �لقانوين  �ل�سكل 
بال�سجل �لتجاري : 1293670 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/1/21  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/1/21   وعلى من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
  O201C  ملعني ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون  �لعنو�ن :  مكتب�
 04-2340950 ه��ات��ف    - �لبطني  رق��ة   - مكتوم  �ل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ   ملك 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-2340949  : فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : مربوك للمجوهرات - �س ذ م م          
�لعنو�ن :  حمل ملك �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم - مركز �لذهب - �ل�سمال  
رقم    522118  : �لرخ�سة  رق��م  حم����دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�سكل   -
�لتنمية �القت�سادية  د�ئرة  : 55465  مبوجب هذ� تعلن  �لتجاري  بال�سجل  �لقيد 
�ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/3/18  و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/18  وعلى من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة 
رقم  مكتب    : �لعنو�ن  قانونيون  حما�سبون  تاكر  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم 
 302 ملك �حمد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - �ل�سوق �لكبري - هاتف  04-3939053 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-3939054  : فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/ ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون  
�ل مكتوم - رقة �لبطني  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  O201C ملك  :  مكتب   �لعنو�ن 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 2340949-04 - مبوجب هذ�  فاك�ش  - هاتف  04-2340950 
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ايليمنت�س 
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �س  العقاري  للتطوير  ايه جي  جي 
بتاريخ 2018/1/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/21 
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ش  �أي  لديه  من  وعلى 
�مل�ستند�ت  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  �أع����اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  ب��دب��ي  �ل��ك��ائ��ن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/ تاكر حما�سبون قانونيون 
�لكبري  �ل�سوق  �ملو�سى - بردبي -  :  مكتب رقم 302 ملك �حمد عبد�هلل  �لعنو�ن 
�لتنمية  د�ئ��رة  - هاتف  3939053-04 فاك�ش : 3939054-04 مبوجب هذ� تعلن 
مربوك  لت�سفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي  �القت�سادية 
للمجوهرات - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/3/18 
�أي  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/3/18 وعلى من لديه 
على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����ش 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : جيه ام بي لالزياء - �س ذ م م    
رقم �لرخ�سة: 529481  �لعنو�ن : حمل 14 ملك �ل�سيخة مرمي بنت ر��سد بن 
�سعيد �ل مكتوم - ديرة  - �لرقة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 
�لتنمية �القت�سادية بدبي  �لتجاري: 57582 تعلن د�ئرة  بال�سجل  �لقيد  رقم 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�سركة  �لغاء �لرخي�ش �خلا�ش  بانهاب�سدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عر��ش �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي من خالل �لربيد �اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�ستند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� 

�العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
يف الق�شية رقم 2018/88 جتاري جزئي

و�ال�ست�سار�ت  للمحاماة  حثبور  خ��ال��د   : ب��وك��ال��ة  �مل�����س��رق  بنك   : م��ن  �مل��رف��وع��ة 
�لقانونية  - �سد : يون�ش في�سل يون�ش عو�ش 

و�ملت�سمن   2018/3/27 يف  �مل���وؤرخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  كتاب  �ىل  ب��اال���س��ارة 
تكليفي خبري� يف �لق�سية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع 
خربة يف �لق�سية �ملذكورة يوم �خلمي�ش  �ملو�فق 2018/4/5 �ل�ساعة 11.00 �سباحا  
وذلك على �لعنو�ن �لتايل: مكتب �خلبري: �حمد ماجد لوتاه- �لهالل كابيتال- 
�لطابق �لثالث- مكتب رقم 302  بناية دبي �لوطنية للتامني- بجانب ديرة �سيتي 
�ملذكور  �ملوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  لذ�   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنر- 

وتقدمي كافة مالديكم من م�ستند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/27 احوال مال امل�شلمني           
�ل�سيد  جمهول حمل �الق��ام��ة مبا  ب��در  �ىل �ملدعي عليه / 1-ع��ب��د�هلل 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ن �ملدعي/ �سماح عبد�هلل بدر �ل�سيد ف��ز�رى - قد 
ومو�سوعها دعوى �ثبات غيبة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  
�الأح���و�ل  مبنى  يف   )3( رق��م  بالقاعة  ���ش   8.30 �ل�ساعة    2018/4/17
�ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : تريزيتو للتجارة العامة - �س ذ م م        
 : �لقانوين  �ل�سكل   - �لقوز   - ظاهر  بن  حممد  ملك   118 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة : 669422 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
1094382 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر  يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق  بتاريخ  2018/2/18   دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��ش  �أي  لديه  2018/2/18  وعلى من 
  O201C مكتب     : �ل��ع��ن��و�ن  قانونيون   حما�سبون  العاملية  ام  كيه  ا���س 
 04-2340950 ه��ات��ف    - �لبطني  رق��ة   - مكتوم  �ل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ   ملك 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-2340949  : فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/ ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون  
O201C  ملك �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم - رقة �لبطني  �لعنو�ن :  مكتب  
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 2340949-04 - مبوجب هذ�  فاك�ش  - هاتف  04-2340950 
تريزيتو  �أعاله لت�سفية   �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �القت�سادية بدبي 
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق����ر�ر  مب��وج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة 
2018/2/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/18  وعلى 
�لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��ش  من لديه 
و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/591   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهم/1- حفيظة فخري زوجة قدورى 2- �ل�ش حممد ر�سا �ل�سريف 
�لعمر�ين 3-�سركة كلوديا لالزياء �ملغربية وميثلها / مرو�ن علي عبد�هلل علي 
�مل��ال )وك��ي��ل خ��دم��ات(  جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/عبدو 
باخر�ج  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �سركي 
طالب �لتنفيذ من �سركة �العمال �ملدنية �مل�سماة كلوديا لالزياء �ملغربية رخ�سة 
رقم 127759 و�جر�ء �سطب ��سمه ك�سريك بن�سبة 50% من ر�أ�ش �ملال. وعليه فان 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2044   
�ملنذر :  نا�سر لوتاه للعقار�ت - بوكالة �ملحامي / ح�سني لوتاه 

�ملنذر �إليه : بردي�سي للنقل بال�ساحنات 
لذلك نوجه لكم هذ� �النذ�ر �لعديل بح�سب وكالتنا عن �جلهة �ملنذرة طالبني منكم 

فان �ملنذرة ومبوجب هذ� �النذ�ر تنذركم ب�سرورة �ملبادرة �ىل �سد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ستحقة 
بذمتكم فور� مببلغ وق��دره  26.349 درهم  �ستة وع�سرون �لف وثالثمائة وت�سعة و�ربعون درهم 
�لقانونية لتح�سيل  ، وما ي�ستجد من �جرة حتى ال ن�سطر �ىل �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت  �إمار�تي 
كامل حقوق موكلنا ، وحتملكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم و�تعاب حماماة 
وفو�ئد تاأخريية ، ف�سال عن �ملطالبة بالتعوي�ش عما ��سابه من ��سر�ر نتيجة تاأخركم يف �ل�سد�د 
مع �حتفاظ موكلنا �ملنذر �ي�سا بحقه برفع دعوى �خالء باملطالبة بكافة حقوق �لقانونية �الخرى 

وذلك يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ��ستالم هذ� �النذ�ر. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2047   

�ملنذر : ح�سني �لعبا�ش ح�سني لوتاه  - بوكالة �ملحامي / ح�سني لوتاه 
�ملنذر �إليه : فندق �خلليج باال�ش 

لذلك نوجه لكم هذ� �النذ�ر �لعديل بح�سب وكالتنا عن �جلهة �ملنذرة طالبني منكم 
�عاله  و�ملو�سوفة  و�لت�سامن  �لتكافل  على  بذمتكم  �مل�ستحقة  �اليجار  ب��دالت  �سد�د  �ىل  ف��ور�  �مل��ب��ادرة 
و�لبالغة مبلغ وقدره ، ثمامنائة وثالث وثمانون �لف ثالث مائة و�ستة ع�سر درهما  ، ��سافة �ىل �لطلب 
منكم للتو��سل معنا من �جل تنظيم عقد �اليجار �لالزم و�ل�سروري �لذي يتو�فق مع �لقانون و�ال�سول 
�ىل  �سن�سطر  فاننا  ذلك  ف�سلكم يف  ،،،، ويف حال  �ملوؤجرة  �لعني  قانوين يف  يكون وجودكم  �ن  �جل  من 
�للجوء �ىل �لق�ساء للمطالبة باملبلغ �ملذكور بكل عطل و�سرر ينجم عن تاأخركم باد�ء �ملبلغ �مل�ستحقة 
وبالفائدة �لقانونية 12% ��سافة �لطلب �خالوكم من �لعني �ملوؤجرة ،،، و�سيتم تقدمي �ل�سكاوى �لالزمة 
�ىل كافة �جلهات �لقانونية �ملخت�سة يف حال رف�سكم تنظيم عقد �اليجار و�معانكم باال�ستمر�ر بالتو�جد 

�لغري قانوين بالعني �ملوؤجرة.  
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2046   

�ملنذر : ح�سني �لعبا�ش ح�سني لوتاه  - بوكالة �ملحامي / ح�سني لوتاه 
�ملنذر �إليه : منات الدرة �لفعاليات 

لذلك نوجه لكم هذ� �النذ�ر �لعديل بح�سب وكالتنا عن �جلهة �ملنذرة طالبني منكم 
�عاله  و�ملو�سوفة  و�لت�سامن  �لتكافل  على  بذمتكم  �مل�ستحقة  �اليجار  ب��دالت  �سد�د  �ىل  ف��ور�  �مل��ب��ادرة 
و�لبالغة مبلغ وقدره ، ثمامنائة وثالث وثمانون �لف ثالث مائة ع�سر درهما  ، ��سافة �ىل �لطلب منكم 
للتو��سل معنا من �جل تنظيم عقد �اليجار �لالزم و�ل�سروري �لذي يتو�فق مع �لقانون و�ال�سول من 
�جل �ن يكون وجودكم قانوين يف �لعني �ملوؤجرة ،،،، ويف حال ف�سلكم يف ذلك فاننا �سن�سطر �ىل �للجوء 
�ىل �لق�ساء للمطالبة باملبلغ �ملذكور بكل عطل و�سرر ينجم عن تاأخركم باد�ء �ملبلغ �مل�ستحقة وبالفائدة 
�لقانونية 12% ��سافة �لطلب �خالوكم من �لعني �ملوؤجرة ،،، و�سيتم تقدمي �ل�سكاوى �لالزمة �ىل كافة 
�جلهات �لقانونية �ملخت�سة يف حال رف�سكم تنظيم عقد �اليجار و�معانكم باال�ستمر�ر بالتو�جد �لغري 

قانوين بالعني �ملوؤجرة.  
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2045   
�ملنذر :  نا�سر لوتاه للعقار�ت - بوكالة �ملحامي / ح�سني لوتاه 

�ملنذر �إليه : �لهبوب خلدمات �د�رة �ملن�سات 
لذلك نوجه لكم هذ� �النذ�ر �لعديل بح�سب وكالتنا عن �جلهة �ملنذرة طالبني منكم 

فان �ملنذرة ومبوجب هذ� �النذ�ر تنذركم ب�سرورة �ملبادرة �ىل �سد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ستحقة 
بذمتكم فور� مببلغ وقدره 60.000 درهم  �ستون �لف درهم �إمار�تي ، وما ي�ستجد من �جرة حتى 
ال ن�سطر �ىل �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية لتح�سيل كامل حقوق موكلنا ، وحتملكم جميع 
ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم و�تعاب حماماة وفو�ئد تاأخريية ، ف�سال عن �ملطالبة 
بالتعوي�ش عما ��سابه من ��سر�ر نتيجة تاأخركم يف �ل�سد�د مع �حتفاظ موكلنا �ملنذر �ي�سا بحقه 
�الخ��رى وذلك يف خالل ثالثون يوما من  �لقانونية  بكافة حقوق  باملطالبة  برفع دعوى �خالء 

تاريخ ��ستالم هذ� �النذ�ر. 
 الكاتب العدل

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى 2017/2221   جتاري )كلي(    
بوا�شطة الن�شر "اعالن بورود تقرير اخلبري" 

بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليهما / 1- و�يف لتجارة �لديزل )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(  2- ماد�فن �سيجفي كلتيرب مبيل 

�قام �ملدعي / م�سرف �لهالل - �ش م ع جن�سيته / �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بناية م�سرف �لهالل - متحرك : 0508357163  �سارع �ملنخول - برج بن هندي -  �إم��ارة دبي - بردبي -  عنو�نه / 
 / برقم  �ل��دع��وى  �لناخ����ى  خمي�ش  �ملحامي/عبد�هلل  بوكالة   rhamdan@alhilalbank.ae  : �أمييل   -

2017/2221 )جتاري )كلي(( - عجمان 
وقدره  مبلغ  �ملدعي  للم�سرف  يوؤديا  بان  و�لت�سامن  بالتكافل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  مطالبة  دع��وى   : ومو�سوعها 
�لف وثالثمائة وثالثة وخم�سون درهم وثالثة  و�ربعمائة وثمانية وثمانون  )1.488.353.73 درهم )و�حد مليون 
�الحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  �مل��ح��ام��اة.  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم   ) فل�ش  و�سبعون 

�البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�ساعة 11.00 من يوم 1 �سهر �بريل ل�سنة 2018 م 
وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ : 2018/3/14 

مكتب اإدارة الدعوى  

     االإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : جيه دي �سي لل�سحن - �س ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب 402 - ملك قا�سم �سلطان عبد�لرحمن - �ملمزر - ديره 

�لقيد  �لرخ�سة : 681013  رقم  : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة. رقم  �لقانوين  �ل�سكل 
بال�سجل �لتجاري : 1107205  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
�أعاله،  �ل�سركة �ملذكورة  باإنحالل  �ل�سجل �لتجاري لديها  �لتاأ�سري يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/2/26  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2018/3/13   وعلى من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�سفي �ملعني  االيوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن  :  حمل 2 
�لكر�مة  - هاتف  04-3367200   -  ملك حممد خمي�ش خلفان �جلافلة - بردبي 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-3367300  : فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
��سم �مل�سفي/االيوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن  :  حمل 2 ملك 
حممد خمي�ش خلفان �جلافلة - بردبي - �لكر�مة  - هاتف  3367200-04 فاك�ش : 
3367300-04 -  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  جيه دي �سي لل�سحن - �س ذ م م  وذلك 
�لعدل  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ  2018/2/26   ق��ر�ر حماكم دبي  مبوجب 
مطالبة  �أو  �عر��ش  �أي  لديه  من  وعلى    2018/3/13 بتاريخ  دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
 اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/632  ا�شتئناف مدين                    
حمل  جمهول  �تيكال  بافا  �تيكال  ب�سري  حممد   -1/ �سده  �مل�ستاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف/ �سركة زيورخ �ل�سرق �الأو�سط للتاأمني - فرع دبي 
وميثله / عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ل�سرهان �لنعيمي -  نعلنكم 
�لدعوى  يف    2018/3/8 بتاريخ   �ملنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان 
�ملذكورة �عاله  �خطاركم بورود تقرير �ل�سيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى 
 10.00 �ل�ساعة  �مل��و�ف��ق 2018/3/29    ي��وم �خلمي�ش  وق��د حت��ددت جل�سة 

�سباحا بالقاعة Ch2.E.23 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1964 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م )�ملوؤجر(
�س����������������د   �ملنذر �إليه : لت ذ� ت�سينج بي � منطقة حرة ذ.م.م )�مل�ستاأجر(

�إليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملر�سد بذمته على �لوحدة مكتب رقم )201(  تخطر �ملنذره �ملنذر 
� منطقة  دب��ي لالإ�ستوديوهات  رق��م )117( مدينة  �الأر���ش  08( قطعة  �إ���ش  )ب��ي  رق��م  �ملبنى  �لطابق )02( 
 2017/3/16 يف  و�ملوؤرخ   )AG121010( حلابيه �لثانية - �إمارة دبي وذلك مبوجب عقد �الإيجار رقم�
ملدة �سنة تبد�أ من تاريخ 2016/10/31 وتنتهي يف 2017/10/30 يف غ�سون ثالثني يوماً من تاريخ 
�ملوؤجرين  بني  باملنازعات  �خلا�سة  �لق�سائية  لللجنة  �للجوء  �إىل  �مل��ن��ذرة  �ست�سطر  و�إال  �الإع���الن  ه��ذ�  ن�سر 
و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم 
و�ل�سو�غل  �الأ�سخا�ش  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  �لعني  وت�سليم  و�الإت�ساالت  و�لكهرباء  �مل��اء  ��ستهالك 
وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع 

�إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1989 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م )�ملوؤجر( 
�س����������������د �ملنذر �إليه : جر�ند �أبو�سقرة �إك�سربي�ش   )�مل�ستاأجر(

 )R/C04( رقم  �لوحدة  على  بذمته  �ملر�سد  �الإيجار  متاأخر�ت  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تخطر 
�لثانية  �ل�سفوح  �ملبنى رق��م  )DIC – bldg. 6( قطعة �الأر���ش رقم )110( منطقة  بالطابق �الر�سي 
ملدة   2014/7/9 �مل��وؤرخ يف   )AG-087612( الإيجار رقم� دبي لالإنرنت. وذلك مبوجب عقد  مدينة 
�سنة تبد�أ من تاريخ 2014/6/19 وتنتهي يف 2015/6/18 يف غ�سون ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين  باملنازعات بني  �لق�سائية �خلا�سة  �للجوء لللجنة  �إىل  �ملنذرة  و�إال �ست�سطر  �الإعالن 
باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم ��ستهالك �ملاء 
و�لكهرباء و�الإت�ساالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت 
عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1978 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م )�ملوؤجر(
�س����������������د  �ملنذر �إليه : نوماديك فيندينج ما�سينز �ش.ذ.م.م   )�مل�ستاأجر( 

تخطر �ملنذره �ملنذر �إليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملر�سد بذمته على �لعقد �ملوؤرخ يف 2016/9/25 
بيع  جهاز  بو�سع  ترخي�ش  �لعقد   هذ�  مبوجب  �إليها  �ملنذر  منح  مت  مبوجبه  �ل��ذي   )AG-117072(ِ برقم 
�إلكروين مملوك للمنذر �إليها يف �لوحدة رقم )�إف �إل 1�كي 01( بالعقار �ململوك للمنذرة و�لكائن يف مدينة دبي 
لالإنتاج برج � مكاتب � وذلك ملدة �سنة تبد�أ من تاريخ 2016/9/26 وتنتهي يف تاريخ 2017/9/25.وذلك يف 
�إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة  �ملنذرة  غ�سون ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإع��الن و�إال �ست�سطر 
باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني 
�ملوؤجرة من ر�سوم ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء و�الإت�ساالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش 
و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء 

�لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1972 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م )�ملوؤجر(
�س����������������د  �ملنذر �إليه : �سركة �آي �سي �إيه �نيمي�سنز منطقة حرة ذ.م.م   )�مل�ستاأجر(

 ت��خ��ط��ر �مل����ن����ذره �مل���ن���ذر �إل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���د�د م���ت���اأخ���ر�ت �الإي����ج����ار �مل���ر����س���د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �ل����وح����دة رقم
DMC-Bldg(   - يف �لبناية رقم 9  �لو�قعة يف يف مدينة دبي لالإعالم، �مارة دبي، �المار�ت   -09-120(
�لعربية �ملتحدة، وذلك مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 7 دي�سمرب 2016 ملدة عام 
و�حد بدء� من تاريخ 28 نوفمرب 2016 وحتى تاريخ 27 نوفمرب 2017 وذلك يف غ�سون ثالثني يوماً من 
تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين 
و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم 
و�ل�سو�غل  �الأ�سخا�ش  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  �لعني  وت�سليم  و�الإت�ساالت  و�لكهرباء  �مل��اء  ��ستهالك 
وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع 

�إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1976 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م )�ملوؤجر(
�س����������������د   �ملنذر �إليه : نوماديك فيندينج ما�سينز �ش.ذ.م.م   )�مل�ستاأجر(  

تخطر �ملنذره �ملنذر �إليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملر�سد بذمته على �لعقد �ملوؤرخ يف 2016/11/7 
برقم ِ)AG-117578( و�لذي مبوجبه مت منح �ملنذر �إليها مبوجب هذ� �لعقد  ترخي�ش بو�سع جهاز بيع 
دبي  مدينة  يف  و�لكائن  للمنذرة  �ململوك  بالعقار   )01 �إم  )يف  رقم  �لوحدة  يف  �إليها  للمنذر  مملوك  �إلكروين 
للتعهيد برج )6( � وذلك ملدة �سنة تبد�أ من تاريخ 2016/11/21 وتنهي يف تاريخ 2017/11/20. وذلك 
يف غ�سون ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة 
وب��ر�ءة ذمة  �ملوؤجرة  �لعني  باإخالء  �إليها  �ملنذر  �إل��ز�م  باإمارة دبي بغر�ش  �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين  باملنازعات بني 
من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  �لعني  وت�سليم  و�الإت�ساالت  و�لكهرباء  �ملاء  ��ستهالك  ر�سوم  من  �ملوؤجرة  �لعني 
�الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ 

�الإخالء �لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1970 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د  �ملنذر �إليه : �سركة �سريكل �دفرتايزينج �ند ببلي�سينج منطقة حرة ذ.م.م   )�مل�ستاأجر(

 ت��خ��ط��ر �مل����ن����ذره �مل���ن���ذر �إل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���د�د م���ت���اأخ���ر�ت �الإي����ج����ار �مل���ر����س���د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �ل����وح����دة رقم
DMC-Bldg(  - يف �لبناية رقم 10 �لو�قعة يف يف مدينة دبي لالإعالم، �مارة دبي، وذلك   -10-231(
مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 18 �كتوبر 2016 ملدة عام و�حد بدء� من تاريخ 
تاريخ ن�سر هذ�  2017 وذل��ك يف غ�سون ثالثني يوماً من  �كتوبر   21 تاريخ  وحتى   2016 �كتوبر   22
�ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين  باملنازعات بني  �لق�سائية �خلا�سة  �للجوء لللجنة  �إىل  �ملنذرة  و�إال �ست�سطر  �الإعالن 
باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم ��ستهالك �ملاء 
و�لكهرباء و�الإت�ساالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت 
عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1974 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م )�ملوؤجر(
�س����������������د  �ملنذر �إليه : ون كوميونيك�سن بوينت منطقة حرة � ذ.م.م  )�مل�ستاأجر(       

رقم  مكتب  مكتب  �لوحدة  على  بذمته  �ملر�سد  �الإيجار  متاأخر�ت  �سد�د  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تخطر 
�الأر���ش رقم )109( منطقة  DIC – BLDG. 12( قطعة  �ملبنى رقم )12(  �لطابق )01(   )114(
�ل�سفوح �لثانية. وذلك مبوجب عقد �الإيجار �ملوؤرخ يف 2016/6/5 ملدة �سنة تبد�أ من تاريخ 2016/8/31 
�إىل  �ملنذرة  �ست�سطر  و�إال  �الإع��الن  ن�سر هذ�  تاريخ  من  2017/8/30 يف غ�سون ثالثني يوماً  وتنتهي يف 
�للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها 
باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء و�الإت�ساالت وت�سليم �لعني 
ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت 
�الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1979 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د   �ملنذر �إليه : �سركة �يه �ر كيه �سوليو�سنز منطقة حرة ذ.م.م )�مل�ستاأجر(

 ت��خ��ط��ر �مل����ن����ذره �مل���ن���ذر �إل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���د�د م���ت���اأخ���ر�ت �الإي����ج����ار �مل���ر����س���د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �ل����وح����دة رقم
DIC-Bldg(  - يف �لبناية رقم 13  �لو�قعة يف مدينة دبي لالإنرنت، �مارة دبي، �المار�ت   -13-G02(
�لعربية �ملتحدة، وذلك مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 17 �كتوبر 2016 ملدة عام 
و�حد بدء� من تاريخ 11 نوفمرب 2016 وحتى تاريخ 10 نوفمرب 2017 وذلك يف غ�سون ثالثني يوماً من 
تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين 
و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم 
و�ل�سو�غل  �الأ�سخا�ش  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  �لعني  وت�سليم  و�الإت�ساالت  و�لكهرباء  �مل��اء  ��ستهالك 
وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع 

�إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1990 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د �ملنذر �إليه : بانات�سي �نرنا�سيونال منطقة حرة ذ.م.م  )�مل�ستاأجر(

�ل��وح��دة م�ستودع رقم �الإي��ج��ار �ملر�سد بذمته على  ���س��د�د م��ت��اأخ��ر�ت  ب�����س��رورة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذره   تخطر 
)F 104(  - قطعه �الر�ش رقم )1388(  �لو�قعة يف منطقة معي�سم �الوىل، �مارة دبي، ، وذلك مبوجب 
عقد �الي��ج��ار �مل��وق��ع ب��ني �مل��ن��ذر و�مل��ن��ذر �ليها مل��دة ع��ام و�ح��د ب��دء� م��ن ت��اري��خ 2015/7/27 حتى تاريخ 
2017/7/26 وذلك يف غ�سون ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء 
لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء 
�لعني  وت�سليم  و�الإت�ساالت  و�لكهرباء  �مل��اء  ��ستهالك  ر�سوم  �مل��وؤج��رة من  �لعني  ذم��ة  وب��ر�ءة  �مل��وؤج��رة  �لعني 
ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت 
�الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1966 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د  �ملنذر �إليه : �سركة �أجور� منطقة حرة ذ.م.م   )�مل�ستاأجر(

 ت��خ��ط��ر �مل����ن����ذره �مل���ن���ذر �إل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���د�د م���ت���اأخ���ر�ت �الإي����ج����ار �مل���ر����س���د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �ل����وح����دة رقم
DMC-Bldg(   - يف �لبناية رقم 2  �لو�قعة يف يف مدينة دبي لالإعالم، �مارة دبي، �المار�ت   -02-508(
�لعربية �ملتحدة، وذلك مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 6 �كتوبر 2016 ملدة عام 
و�حد بدء� من تاريخ 19 �كتوبر 2016 وحتى تاريخ 18 �كتوبر 2017 وذلك يف غ�سون ثالثني يوماً من 
تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين 
و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم 
و�ل�سو�غل  �الأ�سخا�ش  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  �لعني  وت�سليم  و�الإت�ساالت  و�لكهرباء  �مل��اء  ��ستهالك 
وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع 

�إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1986 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د   �ملنذر �إليه : �سركة تري�اليت منطقة حرة ذ.م.م )�مل�ستاأجر(

 ت��خ��ط��ر �مل����ن����ذره �مل���ن���ذر �إل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���د�د م���ت���اأخ���ر�ت �الإي����ج����ار �مل���ر����س���د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �ل����وح����دة رقم
)DIC-EIB 05- 402(  - يف �لبناية رقم �إي �آي بي 05 �لو�قعة يف مدينة دبي لالإنرنت، منطقة �ل�سفوح 
�لثانيه �مارة دبي، وذلك مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 15 نوفمرب 2016 ملدة 
ثالثني  غ�سون  يف  وذلك  عام و�حد بدء� من تاريخ 31 دي�سمرب 2016 وحتى تاريخ 30 دي�سمرب  2017  
يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني 
�ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من 
ر�سوم ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء و�الإت�ساالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل 
وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع 

�إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1987 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د �ملنذر �إليه : بروفي�سر منطقة حرة ذ.م.م )�مل�ستاأجر(

�إليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملر�سد بذمته على �لوحدة مكتب رقم )112(   تخطر �ملنذره �ملنذر 
�ل�سفوح  منطقة  ل��الإن��رن��ت،  دب��ي  مدينة  يف  �ل��و�ق��ع��ة   )109( رق��م  �الر����ش  قطعة    12 رق��م  �لبناية  يف   -
 �لثانيه  �مارة دبي، وذلك مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها ملدة عام و�حد بدء� من تاريخ
2017/9/30 وذلك يف غ�سون ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن  2016 وحتى تاريخ   /10/1
و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي 
بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء 
و�الإت�ساالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند 
�لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف 

و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1968 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د �ملنذر �إليه : �سركة تكنولوجيز تر�ك �م �ي منطقة حرة ذ.م.م )�مل�ستاأجر(

 ت��خ��ط��ر �مل����ن����ذره �مل���ن���ذر �إل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���د�د م���ت���اأخ���ر�ت �الإي����ج����ار �مل���ر����س���د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �ل����وح����دة رقم
)DOC-Building 08- 304( - يف �لبناية رقم 8 �لو�قعة يف مدينة دبي للتعهيد، �مارة دبي، وذلك 
مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 27 �كتوبر 2016 ملدة عام و�حد بدء� من تاريخ 
تاريخ 20 دي�سمرب 2017 وذلك يف غ�سون ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذ�  وحتى   2016 دي�سمرب   21
�ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين  باملنازعات بني  �لق�سائية �خلا�سة  �للجوء لللجنة  �إىل  �ملنذرة  و�إال �ست�سطر  �الإعالن 
باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم ��ستهالك �ملاء 
و�لكهرباء و�الإت�ساالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �الأ�سخا�ش و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كانت 
عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع �إلز�مها بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/1982 

�ملنذر:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة ذ.م.م  )�ملوؤجر(
�س����������������د  �ملنذر �إليه : �سركة فيجن ثري ثهو�ساند منطقه حرة ذ.م.م  )�مل�ستاأجر(

 ت��خ��ط��ر �مل����ن����ذره �مل���ن���ذر �إل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���د�د م���ت���اأخ���ر�ت �الإي����ج����ار �مل���ر����س���د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �ل����وح����دة رقم
DMC-Bldg(  - يف �لبناية رقم 8  �لو�قعة يف يف مدينة دبي لالإعالم، �مارة دبي، �المار�ت   -08-224(
�لعربية �ملتحدة، وذلك مبوجب عقد �اليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 6 نوفمرب 2016 ملدة عام 
و�حد بدء� من تاريخ 8 نوفمرب 2016 وحتى تاريخ 7 نوفمرب 2017 وذلك يف غ�سون ثالثني يوماً من 
تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �ست�سطر �ملنذرة �إىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين 
و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ش �إلز�م �ملنذر �إليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�سوم 
و�ل�سو�غل  �الأ�سخا�ش  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  �لعني  وت�سليم  و�الإت�ساالت  و�لكهرباء  �مل��اء  ��ستهالك 
وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �الإيجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي مع 

�إلز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
 الكاتب العدل

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/180  جتاري كلي
������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �ل��ب��ن��اء  �ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ت��وت��ال �سوليو�سنز ل��ت��ج��ارة م���و�د 
�بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي  ����ش.م.ح  �لبناء  مل��و�د  �مل��دع��ي/د�ن��وب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ب�سحة وثبوت �حلجز �لتحفظي 
درهم   )759.893.26( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  و�ل����ز�م  جت���اري  رق������م:2017-375 
و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملو�فق:2018/4/3  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  .وح��ددت  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   ch.1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30�ش 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1354  جتاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1- �أمالك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/عبد�هلل ح�سن عبد�هلل ح�سن �حلمادي وميثله:خالد كلندر عبد�هلل ح�سني 
�ل�سر�كه  حمل  للفلل  �ملدعي  ملكية  ب�سحة  �حلكم  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�مل��دع��ي عليه ع��ن تلك �ل�سر�كة  �مل��دع��ي مب��و�ج��ه��ة  �مل��دع��ي عليه و�ب����ر�ء ذم��ة  مب��و�ج��ه��ة 
درهم   )13.984.247.99( ب�����س��د�د  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  �مل��ذك��ورة  �لفلل  ببيع  و�لت�سريح 
و�لفائدة �لقانونية مبعدل 12% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د �لز�م 
�ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق  
2018/4/9 �ل�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/231  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جر�ند ميدو�ست تاور لل�سقق �لفندقية م.ح جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�نوفيتف برودك�سن جروب م.م.ح وميثله:ح�سن عبد�هلل 
حممد �لعبدويل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها ��سد�ر �المر بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )843.280( درهم .  وحددت لها جل�سة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق  2018/4/17 �ل�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�الأقل ويف حالة تخلفك فان  �أيام على  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2112  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة �و جي �سي لتجارة م�ستقات �لنفط ���ش.ذ.م.م وميثلها مالكها ومديرها/
�ساجد عمر جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/تر�ن�ش جلف �نريجي م.م.ح قد �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/3/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة 
مبا�سرة  الع��ادة  ندبه  �ل�سابق  للخبري  �ل��دع��وى  �ع��ادة  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  وقبل  �حل�سوري  مبثابة 
�ىل مقر  باالنتقال  وذلك  بجل�سة:2017/12/11  �ملحكمة  �ل�سادر من هذه  باحلكم  �ملنوطة  �ملاأمورية 
مبو�سوع  �ل�سلة  ذ�ت  منهما  ك��ل  و�ور�ق  و�سجالت  م�ستند�ت  على  �الط���الع  و�ث��ب��ات  �ل��دع��وى  ط��ريف 
�لنز�ع وحتقيق دفاع �ملدعية �لو�رد باملذكرة �ملقدمة منها بجل�سة:2018/3/12 وعلى �سوء ذلك على 
�ليه وحددت جل�سة:2018/4/9  �مل�سار  باحلكم  �ملبينة  �المانة  وذ�ت  �ل�سالحيات  بذ�ت  ذلك  يكون  �ن 
اليد�ع �لتقرير و�بقت �لف�سل بامل�سروفات ، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق:2018/4/9 

 .ch1.B.8:ل�ساعة:09:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

يف الطعن   2018/101   طعن عقاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/  عبد�هلل بن حممد بن خمي�ش �ل�سيدي وميثله / حممد ر��سد 
حممد بن جرب �ل�سويدي   باعالن �ملطعون �سدهم/1( جمموعة �ر�ش 
�سم�ش �الإمار�ت - ذ م م   2( �إميريت�ش دي ون ليمتد  3( �إميريت�ش بي يف 
دبي ليمتد 4( �سركة �إن�ساء - جمهول حمل �القامة. نعلنكم بان �لطاعن 
�قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة 

�لتمييز وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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اإعالن للح�شور اأمام املحكمة 
يف الدعوى رقم 2263-2017 - جت-جز-م-ت-ب-اأظ 

و�شيلة االإعالن : عادي
مدعي : بنك �الحتاد �لوطني  ، �جلن�سية : �الإمار�ت 

مدعي عليه : جمدي �حمد حممد �سلبي ، �جلن�سية : م�سر 
مو�سوع �لدعوى : مطالبة مالية 113.178.00 

�ملطلوب �عالن : بنك �الحتاد �لوطني ، �جلن�سية : م�سر 
�لعنو�ن :  �عالن بورود �لتقرير وللتعقيب 

حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/1 
موعد� لنظر �لدعوى ، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحا �مام �لد�ئرة �لثانية  
ب������ حمكمة �بوظبي �البتد�ئية  �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 

علما بان مثولك �مام �لقا�سي �ملخت�ش �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف �جلل�سات 
�سدر بتاريخ : 2018/3/22      

  قلم املحكمة التجارية  

 
دائرة الق�شاء - باأبوظبي
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مذكرة تبليغ حكم 2017/663  اأحوال غيابي              
�ىل �ملحكوم عليه / ر�نا حممد في�سل حممد يعقوب - باك�ستاين  جمهول حمل �القامة 

نبلغك �نه �سدر �سدك �حلكم 2017/663 �لغيابي �ملبني �أدناه ولك �حلق يف �العر��ش على هذ� �حلكم 
�مام حمكمة عجمان �ل�سرعية خالل مدة 30 يوما �بتد�ء من �ليوم �لذي يلي تاريخ تبلغك هذه �ملذكرة 
ويف حالة عدم تقدميك �الإعر��ش خالل �ملدة �ملذكورة فان �حلكم �سي�سبح قطعيا بحقك ، و�ستتخذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه 
حترير� يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/3/20 

�حلكم 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري للمدعية �منية مع�سوق �حمد / على �ملدعي عليه ر�نا حممد في�سل 
حممد يعقوب ر�نا بتطليقها منه بطلقة و�حدة بائنة بينونة �سغرى لل�سرر و�مرت �ملحكمة �ملدعية 
باح�ساء عدتها على �لوجه �ل�سرعي من تاريخ �سريورة �حلكم بالتطليق باتا و�لزمت �ملحكمة �ملدعي 
عليه بالر�سوم حكما مبثابة �حل�سوري �سادر� بتاريخ �ليوم �الربعاء 12 جمادي �لثاين  1439 ه��� �ملو�فق 

28 فرب�ير 2018 م       
القا�شي       

     االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعادة اإعالن للم�شتاأنف �شدهم بالن�شر 

�مل�ستاأنف : بنك �سادر�ت �ير�ن 

��ستئناف رقم 63 ل�سنة 2016 م )جتاري )كلي(( 

��ستئناف )حكم - �أمر( حمكمة عجمان �الحتادية �ال�ستئنافية 

�ل�سادر بتاريخ  ..../..../..201م  يف �لق�سية رقم 1126 ل�سنة 2013 م )جتاري )كلي(( 

�ىل )1-تو�سلي بور للتجارة - �ش ذ م م  2- �سركة نوروزي لقطع غيار �ل�سيار�ت - �ش ذ م م 

3- غلوم �حمد �لبلو�سي للتجارة �لعامة  4- حممد جو�د تو�سلي بور )مدير تو�سلي بور ( ن�سر� 

�علم �ن �ال�ستئناف يف  �لدعوى �أعاله �ستنظره �ملحكمة يف �ل�ساعة 10.30 من يوم 09 �سهر 04 �سنة 

2018  فان مل حت�سر ب�سخ�سك �و بو��سطة وكيلك �ملعتمد فان  �ال�ستئناف �سي�سمع ويف�سل فيه يف 

غيبتك.  حرر �الإعالن يف 2018/3/6 رمي  
 قلم اال�شتئناف

     االإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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اإعادة االإعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليها : عماد خليل �إبر�هيم �ل�سامر�ئي 
نعلمكم بان �ملدعي/ عبد�لرحمن �سامل �لهاجري - يف �لدعوى رقم 2018/1245 �لد�ئرة �لكلية 
مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �لز�م     : فيها  يطالب  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد   - �لثانية   
تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  باال�سافة  �إمار�تي  درهم   )2.000.000(
ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  و�لز�م  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2016/1/20 يف  �ل�سد�د 
�تعاب �ملحاماة - لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام �لد�ئرة �لكلية �لثانية �لقاعة رقم )138(  مبحكمة 
�ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على �لدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/4/10 وذلك للنظر يف �لدعوى 
�ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك 

فانه �سيتم ��ستكمال �الجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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اإعادة االإعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليها : عماد خليل �إبر�هيم �ل�سامر�ئي 
�لكلية  �لد�ئرة   2018/1243 رقم  �لدعوى  يف   - �لهاجري  �سامل  عبد�لرحمن  �ملدعي/  بان  نعلمكم 
�لثانية - قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :   �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )976.000( 
�لفائدة  �ىل  باال�سافة  درهم   )3.584.360( مببلغ  �الإمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �أمريكي   دوالر 
�لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ل�سد�د يف 2013/9/13 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليه 

بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�الحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   )138( رقم  �لقاعة  �لثانية  �لكلية  �لد�ئرة  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
�البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من 
بيانات ، وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/4/10 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�سفك 
مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك فانه �سيتم ��ستكمال �الجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابك. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3039  عمايل جزئي
�لتنظيف  وخدمات  �الر�سيات  تبليط  العمال  �لكر�مة  1-ت��اج   / عليه  �ملدعي  �ىل 
������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د ك��م��ال حم��م��د يو�سف 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
و�مل�����س��اري��ف رقم  و�ل��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت��ذك��رة  )12903 دره���م( 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB180514443AE:ل�سكوى�
2018/4/3 �ل�ساعة 10.00 �ش بالقاعة:ch1.A.4 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11873  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�نر كري للمو�د �لغذ�ئية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد ريحان مياه حممد بينتو مياه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15991 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB178712337AE وحددت لها 
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/4/4 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2866  عمايل جزئي
�القامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  للتجارة  �مل�ستقبل  1-وح���دة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ن �ملدعي /زوهيب �سهيل حممد �سهيل قد  مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB181041262AE وحددت لها 
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/4/4 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2679  عمايل جزئي

�������ش.ذ.م.م  �ل���ط���رق -  مل���ق���اوالت  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-�خل�����ط �خل��ل��ي��ج��ي �الول  �ىل 
ف���رع جم��ه��ول حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ع���دن���ان حم��ب��وب م��ال��ك حمبوب 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
و�مل�����س��اري��ف رقم  و�ل��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )1000( دره���م  وت��ذك��رة  )17220 دره���م( 
�الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB181139927AE/2018:ل�سكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  �ل��دع��وى  �د�رة  مبكتب  ���ش   08.30 �ل�ساعة   2018/4/4 �مل��و�ف��ق 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2764  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة  �ىل �ملدعي عليه / 1-نايت هود للتجارة �لعامة 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �ح��م��د  ب�سري  /���س��اه��د علي  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9249 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB181116568AE وحددت لها 
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/4/4 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1943  عمايل جزئي
����������ش.ذ.م.م جمهول  ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ودب����ك����ر م�����ارك  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ج��اج��دي�����ش ب��ر���س��اد ج��اجن��ري ر�م��ربت��اب جاجنري 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
رقم  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره����م(   6289(
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB180526049AE:ل�سكوى�
فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ل�ساعة 08.30 �ش   2018/4/17
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1695  عمايل جزئي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ع�����الء حم��م��د جن��ي��ب ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة �������ش.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د جنيد حم��م��د ���س��دي��ق بهتى 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   14475(
�ملو�فق  �الحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB180532232AE:ل�سكوى�
2018/4/8 �ل�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/554  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ج��ب��ل �مل��دي��ن��ة ل��ن��ق��ل �مل����و�د �ل��ع��ام��ة ب��ال�����س��اح��ن��ات �لثقيلة 
�������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د �سليم ز�ك����ر ح�سني 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
و�مل�����س��اري��ف رقم  و�ل��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت��ذك��رة  )17300 دره���م( 
�لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحددت   MB990702155AE/2018:ل�سكوى�
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ش   11.00 �ل�ساعة   2018/4/17 �مل��و�ف��ق 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/6886  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  للعقار�ت  جمري�  �ساطىء  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/11/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
ل�سالح/جانيث كا�ستيال بريال بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )44237( 
درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنها �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت 
بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعيه من ن�سيبها 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  فيها 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �الع��الن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اإعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/449  عمايل جزئي
�����ش.ذ.م.م جمهول حمل  �مل��دع��ي عليه / 1-ج��ول��د �ستار م��ارك خل��دم��ات �ل�سحن  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ر�سا حممد ح�سني  يا�سني  �ملدعي / حممد  �ن  �الق��ام��ة مبا 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17287 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB990878501AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/4/3   �ل�ساعة 11.00 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 
�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري و�أمرت �ملحكمة 

بتق�سري مدة �الإعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2271  عمايل جزئي
�ش.ذ.م.م  و�مل�ساكن  �ملباين  تنظيف  خلدمات  الين  1-�نتيجر�ل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �سمري حممد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9413 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
  MB180008054AE:ل�سكوى� رقم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/8   �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة 
�لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2301  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم �أبو ربيع جر�ند �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / حممد ح�سن عبده �لعري�سه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   15520( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
  mb180876844ae:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )3000(
وح��ددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/8   �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب 
�د�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/802  تنفيذ عمايل 
����ش.ذ.م.م جمهول  �لفنية  للخدمات  ك��رو  ���س��ده/1- جلوبال  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ساهد نو�ز حممد �سريف  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9506( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
مبلغ )878( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/330  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ش.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ل�سبلي  نيو  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/منري �حلق فريد �لعامل  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )3000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/717  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- مركز هاي كال�ش لالعمال جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سهام مبارك  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )71925( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )5241( درهم ر�سوم 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/602  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �نر لينك للنقليات �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/جنيد ذو �لفقار حافظ ذو �لفقار  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )13916(
مبلغ )1177( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 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 االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/841 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  للمجوهر�ت  �أور  كري�ستيان  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ل��ت��ج��ارة �الأملا�ش  �����ش  ���س��ي  �الق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��رك��ة 7 
�لدعوى  �أقام عليك  �ل�سبيعي قد  و�ملجوهر�ت ذ.م.م وميثله:�أمل عمري 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )596791( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه 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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/945 تنفيذ جتاري

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ف��ي��ر� ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت ������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ساديكو للديكور �ش.ذ.م.م وميثله:�أمل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سبيعي  عمري 
طالب  �ىل  دره���م   )238668( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/82  ا�شتئناف مدين    

بروبريتي  �ول  �سركة   -2 ه��ارمت��ان  كري�ستيان   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / يان فريكا وميثله:عبد�هلل 
�سامل حممد �سامل �ملرزوقي  قد ��ستاأنف / �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 

2013/216 مدين كلي بتاريخ:2018/1/22     
وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/5/16 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2414  ا�شتئناف جتاري    

�مل�ستاأنف �سده/ 1- �سيد �سري عبا�ش 2- �سبري مو�سوي مرينوز��ش  �ىل 
علي مو�سوي جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �متياز �لرب �سيد 
��ستاأنف / �حلكم  �ملالكي قد  مويرور ر�ب وميثله : عبا�ش م�ستت فندي 
بتاريخ:2018/4/25       كلي  جت���اري   2016/1580 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر 
 10.00 �ل�ساعة   2018/4/25 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2414  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �أي �ن �م للمعادن �ش.ذ.م.م 2- دبي لتجارة �ل�سكر�ب 
ذ.م.م 3- م�سنع دبي لتدوير �ملخلفات �ملعدنية ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
م�ستت  وميثله:عبا�ش  ر�ب  م��وي��رور  �سيد  �ل��رب  �متياز    / �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
فندي �ملالكي قد ��ستاأنف / �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/1580 جتاري 
كلي بتاريخ:2018/4/25 وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/4/25 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/502  ا�شتئناف عقاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- خليفة ر��سد خليفة عبيد �ملرموم �لظاهري جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف / م�����س��رف �الم�����ار�ت �ال���س��الم��ي ����ش.م.ع 
�ل�سادر  �حل��ك��م   / ����س��ت��اأن��ف  ق��د  �أه��ل��ي  م�سطفى  عبد�مللك  وميثله:حممد 

بالدعوى رقم 2017/209 عقاري كلي بتاريخ:2017/11/1
�ل�ساعة 10.00 �سباحا   �ملو�فق 2018/4/3  �لثالثاء   وحددت لها جل�سه يوم 
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/52 طعن مدين

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- �سركة ذي نيو �نديا �ن�سورن�ش كومباين ليمتد

باعالن �ملطعون �سدهما:1- تاجا مال ح�سني حممد 2- �سركة فوجي 
�أقام عليكم  �لطاعن  باأن  نعلنكم  للنقليات جمهويل حمل �القامة  الند 
�لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب  �أع���اله  �مل��ذك��ور  �لطعن 

وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/76  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �سده / 1-�باريل ذ.م.م 2- �سركة باور كنرول للتجارة �لعامة ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم /فيمينك بيه �ل �سي وميثله:خليفة عبد�هلل 
�سعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه 
و�لر�سوم  حتفظي  حجز   2017/548 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  من  تظلم 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/15   �ل�ساعة 08.30 �ش 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       مذكرة اعادة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

               يف  الدعوى 2017/16  احوال مال غري امل�شلمني
�ن  �القامة مبا  كارينجتون جمهول حمل  / 1- مانوت�سانون  �ملدعي عليه  �ىل 
�ملدعي/ �ستيفن بوب وميثله:عائ�سة ر��سد حممد عبا�ش علي �لطنيجي قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة �لق�ساء باثبات �لو�سيه �ملوؤرخة:2014/5/9 
و�ل�سادرة ل�سالح �ملدعي و�ملدعي عليه و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 
لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�تعاب 
رق��م )3( يف  بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 ���ش  �مل��و�ف��ق  2018/4/10    �ل��ث��الث��اء  ي��وم  
مبنى �الحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/275  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �لفنية  للخدمات  �ل�سام�سي  خالد  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ي��وب علي   �لتنفيذ/حممد �جمد ح�سني حممد  �ن طالب  �القامة مبا 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6228( وق��دره  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )732( مبلغ  �ىل  باال�سافة 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/880  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- رينارد لال�ساءة �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�سيف  حممد  وميثله:�سيخه  ويل�سون  م��اري  �لتنفيذ/فليليبا  طالب  �ن 
علي �ملحرزي  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16245( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )1387( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/804  تنفيذ عمايل 

�القامة مبا  �ملنفذ �سده/1- مطعم جنمة �جلزيرة جمهول حمل  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام  عليك  �لتنفيذ/حممود خ��ان �سالني خ��ان  قد  �ن طالب 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12053( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )1055( 
�الجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �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 االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/1064  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- عبري حمي �لدين حمزه جمهول حمل �القامة مبا 
���ش.ذ.م.م وميثله:عبد�هلل  �سنر  �سيتي  بوملان  �لتنفيذ/فندق  �ن طالب 
حممد حاجي علي �لعو�سي  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )5290( دره��م �ىل طالب 
�الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�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 االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/135  تنفيذ عقاري   
تن  بروبرتيز  جميناي  )حاليا(  ليمتد  تن  بروبرتيز  �منيات  �سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ليمتد )�سابقا(  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/تر�ن�سكونتينينتال �يندينتيج 

كومباين ليمتد وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �ق��ام عليك  قد 

)1719343.65( درهم طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
1- ب��ال��ت�����س��دي��ق ع��ل��ى ح��ك��م �ل��ت��ح��ك��ي��م �ل�����س��ادر يف �ل��دع��وى�ل��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة رق�������م:157/2011 

بتاريخ:2013/4/17 من مركز دبي للتحكيم �لدويل
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/26  تنفيذ عقاري   

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حم��م��د ب��ن ع��م��ر ب��ن حم��م��د ب��اق��ب�����ش جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة د�ماك �لعقارية �ش.ذ.م.م 
ومي��ث��ل��ه:ه��ن��د ح��م��ي��د ع��ل��ي غ��دي��ر �ل��ك��ت��ب��ي   ق��د �ق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  و�ل���ز�م���ك  �ع���اله  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية 
)2209693( درهم طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/197  ا�شتئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- م�ساريع كيتو الد�رة �ل�سفن �ش.ذ.م.م 2- حممد 
�سريف ح�سني �ملعيني جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سفو�ن 
ب��ال��دع��وى رقم  �ل�����س��ادر  ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م  ���س��الح ح�سني �لها�سمي  ق��د 

2017/77 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/4/11 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/333  جتاري جزئي
حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  و�الر�سيات  للجدر�ن  �لريامي   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سايغ  ح�سن  نا�سر  �ملدعي/ح�سن  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )31005( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  
بالقاعة  8.30 �ش  �ل�ساعة   2018/4/3 �ملو�فق   �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/4100  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ستل لتجهيز �لهد�يا �العالنية - موؤ�س�سة فردية �مار�تية - ملالكها/
جميل �حمد حممد حز�م 2- جميل �حمد حممد حز�م - ب�سفته �ملالك و�لكفيل �ل�سخ�سي 
�ملدعي/�سركة  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �العالنية  �لهد�يا  لتجهيز  ملوؤ�س�سة/�ستل 
�خلليج للتمويل �ش.م.خ - فرع ل�سركة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )356.469.77( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
 Ch كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/4/24 �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
C.14.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/576  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- مارينا تك للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/�نرنا�سيونال مارين & �نريجي م.د.م.�ش وميثله / روكز جورج حبيقه  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
من  �سنويا   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )244232.85(
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch 1.C.13 لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق  2018/4/9 �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/3085  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- فريجرين �لدولية لتجميل �الر��سي ���ش.ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بري حممد - ب�سفته و�لد ومن ورثة �ملتويف/�سيد بري حممد 
و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
مببلغ وقدره )200.000( درهم تعوي�سا جابر و�سامال و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ نهاية �حلكم وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني 
Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ملو�فق  2018/4/2 �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2730  مدين جزئي

�ىل �خل�سم �ملدخل/1- عبد �لقبري نور جنان جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�أقام عليك �لدعوى  �سليم بوناكار�ن �سيدو وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي قد 
�سبيل  على  درهم  وقدره )120.000(  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل���دين  �لتعوي�ش 
�ملو�فق   �الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.  بالر�سوم  و�لز�مها  �ل�سد�د  متام 
2018/4/16 �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/749  جتاري جزئي

�ملدعي/نادر  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �والن���د�ى  ماجباج  عليه/لينا  �ملدعي  �ىل 
حممد عبد�هلل فكري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )36000( وق��دره  مببلغ 
تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك حمل �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة و�سم ملف نز�ع مدين يف �لدعوى 2018/98.وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch.1.C.13:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:08:30���ش  �مل����و�ف����ق:2018/4/11 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/468  جتاري جزئي

�ن  �الق��ام��ة مب��ا  ب��روف��ي��دور جم��ه��ول حم��ل  ذ�  �مل��دع��ي عليه/مقهى ومطعم  �ىل 
�لبحر  ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد  تاول  دبليو جي  �ملدعي/�سركة 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
)57.142.50( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق:2018/4/8 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ش 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/593  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/ر�د �سرميانكو ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�لهرمي  علي  عبد�لرحمن  ع��ب��د�هلل  ومي��ث��ل��ه:ح��م��د�ن  ليمتد  وينجي�ست  �سركة 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ  )394.867( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق:2018/4/8 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ش 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/944  جتاري جزئي

������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اوالت  �ل��دول��ي��ة  �الم����ار�ت  �مل��دع��ي عليه/�سحارى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/فينيك�ش كونكريت برودكت�ش فرع من و�يف �ل�سناعية �ش.ذ.م.م 
بالز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د  ومي��ث��ل��ه:روك��ز ج���ورج حبيقه 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )6.415.80( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�الحد  ي��وم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:08:30���ش  �مل����و�ف����ق:2018/4/15 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/374  مدين جزئي

�ن  �ل �سعد جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �م  ع��ل��ي��ه/1- حممد ح�سني  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي/مري ز�و�د ح�سني مري مق�سود علي وميثله و�لده/مري مق�سود علي مري 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما  مطهر ح�سني قد 
مت�سامنني مببلغ وقدره )35.604.33( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �الثنني 
مكلف  فاأنت  لذ�   ch.2.D.18:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ش  �مل��و�ف��ق:2018/4/9 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2382  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- هادي حممد علي د�ريني 2- �سركة مغنفيكو للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م 
د�ري��ن��ي )عن  ر���س��ا حممد علي  �سابقا( 3- حممد  �ل�����س��ي��ار�ت  ل��ت��اأج��ري  �ل��ن��اف��ورة  )���س��رك��ة 
���ش.ذ.م.م )�سركة �لنافورة لتاأجري  نف�سه وب�سفته مدير ل�سركة منغفيكو للتجارة �لعامة 
�ل�سيار�ت �سابقا( جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  
�ملدعي  بالز�م  �ير�ن )فرع(  �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك �سادر�ت  �لدعوى  2018/2/21 يف 
عليهم بان يوؤدو� بالت�سامن و�لتكافل للمدعي مبلغ )451.074.69( درهم و�لفو�ئد بو�قع 
بامل�ساريف ومبلغ  �ملدعي عليهم  و�لزمت  �ل�سد�د  م���ن:2017/7/11 وحتى متام  �سنويا   %9
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  �تعاب  خم�سمائة درهم مقابل 
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 وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/482  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليهما/1- �سالح بن نا�سر عبد�لعزيز �ل�سريع 2- عبد �هلل بن حمد بن 
�ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �القامة  �مل�سعل جمهول حمل  �بر�هيم 
ماجنمينت  ��سيت  ل�سالح/�ل�سهد  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2018/1/31 بتاريخ  
�ملدعي عليهما  �مل����وؤرخ:2017/6/20 و�ملت�سمن بيع  �لبيع  ���ش.ذ.م.م ب�سحة ونفاذ عقد 
و�لبالغة  بدبي  �الوىل  �لثنية  85 مبنطقة  رقم  �الر���ش  للمدعية ح�ستيهما يف قطعة 
50% من م�ساحتها لقاء ثمن مقد�ره )8.084.502.00( درهم و�لز�مهما بت�سجيل تلك 
�حل�سة لدى د�ئرة �الر��سي و�المالك با�سم �ملدعية وبالز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم 
قابال  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري  �تعاب  درهم مقابل  �لف  ومبلغ  و�مل�سروفات 
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 وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3190 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- فرج فايز حممد ح�سني جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/مايكل ح�سمت خليل ب�ساره قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )19768( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/88  ا�شكاالت جتارية
�ل�ساحات 2-ماهر ح�سني  لتجميل  �ل�سرقي  �مل�ست�سكل �سده:�خلط  �ىل 

��سماعيل �سنك جمهول حمل �القامة
مبا �ن �مل�ست�سكل:م�سبح عبيد �سامل بن �سنه

�مل�����و�ف�����ق:2018/4/18  �الرب���ع���اء  ي���وم  ق��د حت����ددت جل�سة  ب��ان��ه  نعلنكم 
�عاله  �ال�سكال  يف  للنظر   ch1.C.15:بالقاعة �ش  �ل�����س��اع��ة:08:30 
و�لتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر 

قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/93  اأمر اأداء

�ملهند�ش  �سركة   - )�سابقا(  ميتال  يونيفري�سال   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لعربي للتجارة )حاليا( جمهول حمل �القامة 

مبا �ن �ملدعي/�سريف �حمد حممد �حمد عا�سور.
�البتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����س���ت�������س���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )209000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �إل���ز�م  ب��ت��اري��خ:2018/2/27 
للمدعي و�لر�سوم و�مل�ساريف .  ولكم �حلق يف �لتظلم من �الأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2043  ا�شتئناف عمايل    

�ملياه  و�ن��اب��ي��ب  �ل��ك��ه��رب��اء  مل��ق��اوالت  �مل��ن�����س��وري   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
عبد�ل�سالم  ع�سام   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م 
�ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف/  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  وميثله:ريا�ش 
بالدعوى رقم 2017/1765 عمايل جزئي بتاريخ  2017/10/29  وحددت 
لها جل�سه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/4/22  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18  وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف



ثقافة وفن�ن

38
يف دورته الرابعة والثالثني:

معر�س تون�س للكتاب يكرم فل�شطني وي�شت�شيف اجلزائر
- تكرمي جمموعة من املفكرين واملبدعني التون�سيني والعرب

للمعر�ش جائزة  �ملديرة  �لهيئة  �أحدثت  كما     
�أخرى حتمل ��سم �لناقد �الأدبي �لكبري �لر�حل 
توفيق بكار، وهي جائزة تقديرية رمزية �سيتّم 
�إ�سنادها �إىل �سخ�سية ثقافية خ�س�ست م�سارها 

�لعلمي و�الدبي للكتاب.
�ل��دورة �لر�بعة     وحت��ّل �جلز�ئر �سيف �سرف 
و�لثالثني للمعر�ش، وهو �ختيار ف�ّسره �سكري 
�لتاريخ  عرب  �ملمتد  �لثقايف  بالتفاعل  �ملبخوت 
د�ر  �أي�����س��ا  �مل��ع��ر���ش  وي�ست�سيف  �لبلدين.  ب��ني 
توّلت  �لتي  �إ�سبانيا  من  للن�سر"  "بيغماليون 
�إىل  مرجمة  �ل�سابي  �لقا�سم  �أب��ي  �أ�سعار  ن�سر 
ر�سا  �لتون�سي  �جل��ام��ع��ي  ق��ب��ل  م��ن  �الإ���س��ب��ان��ي��ة 

مامي.
  وت�سجل �لدورة �حلالية م�ساركة 577 نا�سر� 
�سمنهم  من  و�أجنبيا  عربيا  بلد�   23 ميثلون 
�لعار�سني  ع��دد  ويبلغ  تون�سيا.  نا�سر�   621
و�أجنبيا  52 بلد� عربيا  952 عار�سا ميثلون 
�إىل ج��ان��ب م��ن��ظ��م��ات وه��ي��ئ��ات وج��م��ع��ي��ات من 

بينهم 111 عار�سا تون�سيا. 

هذه  للكتاب،  �ل���دويل  تون�ش  معر�ش  وي��ك��ّرم    
و�ملبدعني  �مل��ف��ك��ري��ن  م���ن  جم��م��وع��ة  �ل�����س��ن��ة، 
�لتون�سيني و�لعرب منهم �ملفكر يو�سف �ل�سديق 
و�ل��ف��ن��ان��ة �مل�����س��رح��ي��ة �ل��ر�ح��ل��ة رج���اء ب��ن عمار 
و�الأدي�����ب حم��م��ود ط��ر���س��ون��ة و�ل���ر�ح���ل حممد 
�لطالبي، �ىل جانب �سخ�سيات عربية على غر�ر 
�لرو�ئيني �لفل�سطينيني ربعي �ملدهون ويحيى 
يخلف، و�لرو�ئي �ل�سعودي حممد ح�سن علو�ن 

�إىل جانب �سخ�سيات فكرية و�أدبية �أخرى.
   وبرجمت �إد�رة �ملعر�ش �أكر من 08 ن�ساطا 

ثقافيا، 
�ملعر�ش  د�أب  �لتي  �ل�سعرية  �ل��ق��ر�ء�ت  �أن  علما 
على تنظيمها يف �لدور�ت �لفارطة �ستغيب هذ� 
�لعام باعتبار �أنه قد مّت �إدر�جها �سمن برجمة 
�ل�سعرية،  ق��رط��اج  الأي����ام  �لتاأ�سي�سية  �ل�����دورة 
وفق  �لتظاهرتني  تنظيم  زم��ن  لتقارب  ونظر� 

�ملنظمني.
باالأطفال  �خلا�ش  بالربنامج  يتعّلق  ما  ويف     
�ملبخوت عن برجمة  �سكري  و�ليافعني، حتدث 

دول���ي���ة خ��ا���س��ة ب��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ري��ة، مبينا 
�حلر�ش على ��ستمر�رية وتعزيز �لطابع �لدويل 
باملعر�ش منذ  �نطلق  �ل��ذي  �الأط��ف��ال  لربجمة 
�أن رو�سيا  �ل�سياق  ه��ذ�  وب��ني يف  �ل��ف��ارط.  �لعام 
�لذي  �الأط���ف���ال  ب��رن��ام��ج  ���س��رف  �سيف  �ستحل 
�أن  و�أ���س��اف  و�أج��ن��ب��ي��ا.  عربيا  31 ب��ل��د�  يجمع 

�لهيئة �ملديرة خ�س�ست يف �لدورة 43 م�سابقة 
جديدة لالأطفال موجهة للفتيات بني �سن 41 

و81، حتت عنو�ن "نقر�أ لن�سبح �أجمل".
   ويحافظ معر�ش تون�ش �لدويل للكتاب على 
"نقر�أ  �ملا�سي  �لعام  �أطلقته  �ل��دورة �لذي  �سعار 
لوحة  �مل�ستلهمة من  لنعي�ش مرتني" و�سورته 

"فرجيل". وقد عرّب �سكري  �ل�ساعر �لروماين 
�ع��ت��م��اد هذ�  ي�ستمر  �أن  �أم��ل��ه يف  ع��ن  �مل��ب��خ��وت 

�ل�سعار خالل �لدور�ت �لقادمة.
   ويف كلمة مقت�سبة، خالل �لندوة �ل�سحفية، 
�سالح  �لتون�سيني  �ل��ك��ت��اب  �حت���اد  رئ��ي�����ش  �أك���د 

�لدين �حلمادي، 
للكتاب  �الإعالمي  �لدعم  ��ستمر�ر  �أهمية  على 
وع����دم �ق��ت�����س��اره ع��ل��ى �أي�����ام �مل��ع��ر���ش فح�سب، 
�لكتب  ببع�ش  �الإع��الم��ي  �الهتمام  �أن  م�سيفا 
من  ومكنها  �ل��ق��ر�ء  �هتمام  جلب  �ملا�سي  �لعام 
�ل���دورة  خ���الل  �لن�سخ  ب����اآالف  مبيعات  حتقيق 

�لفارطة.
رئي�ش  معالج  �سالح  ق��ال حممد  م��ن جانبه     
 8102 دورة  �إن  �لتون�سيني،  �لنا�سرين  �حت��اد 
للكتاب ح��ر���س��ت على  �ل����دويل  ت��ون�����ش  مل��ع��ر���ش 
�ملهنيني و�لذين  �لنا�سرين  �إال  ي�سارك فيها  �أال 
ي��ح��رم��ون �أ����س���ول وق���و�ع���د �مل��ه��ن��ة م���ن حيث 

�لكتب �ملعرو�سة و�ملحتوى.
ب��اأّن��ه مت ��ستبعاد ع��دد ه��ام من     و�أف���اد معالج 

�ل��ن��ا���س��ري��ن �ل��ع��رب و�ل���ذي���ن ي��ق��دم��ون الئحات 
هذ�  ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�ساركة  وه��م��ي��ة  وق��ائ��م��ات 
�حلدث �لثقايف، كما مّت ��ستبعاد �لكتب �ل�سفر�ء 
وفق  و�الإره����������اب  �ل���ت���ط���ّرف  �إىل  ت���دع���و  �ل���ت���ي 

تعبريه.
   وتابع يف نف�ش �ل�سياق باأنه �سيتم �إطالق حملة 
ك��ب��رية ���س��د �ل��ك��ت��اب �مل����زور و�مل��ق��ر���س��ن لتجنب 
تاأثري�تها �ل�سلبية على و�سعية �لكتاب، م�سري� 
يف  و��سع  ب�سكل  �نت�سرت  �لظاهرة  ه��ذه  �أّن  �إىل 

�لعامل �لعربي.
   و�أّك��د ب��اأّن �حتاد �لنا�سرين �لعرب �أع��ّد قائمة 
�ل��ن��ا���س��ري��ن، ليتم  �أ���س��م��اء ه����وؤالء  ���س��ود�ء ت�سم 
منعهم من �مل�ساركة يف كافة �ملعار�ش يف �لعامل 

�لعربي.
�لذين  �ل��ع��ار���س��ني  ��ستبعاد  ع��ن  كما حت���ّدث     
لالأطفال  �ألعاب  جمرد  �أجنحتهم  يف  يعر�سون 
�ملعالج  ولفت  �لثقافة،  �أو  بالفكر  لها  عالقة  ال 
لتفادي  �ل��ع��ار���س��ني  ت��ر�ق��ب  وج����ود جل���ان  �إىل 

�الإخالالت �لتي ذكرها. 
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•• الفجر - خرية ال�شيباين

   اختارت الهيئة املديرة ملعر�س تون�س الدويل للكتاب االحتفاء يف الدورة الرابعة والثالثني باملراأة التون�سية، وجعلها حمورا رئي�سيا لدورة 2018 حتت 
�سعار "ن�ساء بالدي ن�ساء ون�سف" وذلك "تكرميا لها على دفاعها عن مدنية الدولة وكذلك لن�سالها اليوم من اأجل امل�ساواة يف املرياث"، وفق ما اأعلنه مدير 

عام الدورة �سكري مبخوت يف ندوة �سحفية عقدت يوم اجلمعة بالعا�سمة.
    واإىل جانب االهتمام مبحور املراأة التون�سية، يهتم املعر�س يف حمور اآخر بالق�سية الفل�سطينية حتت عنوان "مائة عام على وعد بلفور"، �سيتم تناوله 

من منظور ثقايف يف عالقة بالق�سية الفل�سطينية.
   وت�سجل الدورة احلالية ملعر�س تون�س الدويل للكتاب التي �ستلتئم من 6 اإىل 15 اأبريل القادم، اإحداث جائزة جديدة �سمن جوائز املعر�س، هي جائزة 
"انعدام تدري�س  اأراد املنظمون، من خاللها، اإعادة االعتبار لدور الفل�سفة وتثمني جهود الفال�سفة، يف ظل  فاطمة احلّداد للّدرا�سات الفل�سفّية، وقد 

الفل�سفة يف بع�س الدول العربية" على حّد تعبري مدير املعر�س.

- برجمت اإدارة املعر�س اأكرث من 80 ن�ساطا ثقافيا- اإطالق حملة كبرية �سد الكتاب املزور واملقر�سن 

- ا�ستبعاد الكتب ال�سفراء التي تدعو اإىل التطّرف واالإرهاب- املراأة التون�سية املحور الرئي�س لدورة هذا العام

مل�سق معر�س تون�س للكتاب

مدير املعر�س  �سكري املبخوت

معر�س الكتاب يحتفي باملراة التون�سية

مقاومة الكتب املزورة واملقر�سنة

م�ساركة متنوعة لدور الن�سر العربية واالجنبية
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• كيف تتحدث عن م�ساركتك كاأول فنان لبناين 
يغّني يف �ل�سعودية؟

- �أنا �سعيد جد�ً باأن �أكون �أول فنان لبناين يحيي 
حفاًل غنائياً يف �ل�سعودية، وهذ� �الأمر يعود �إىل 
�أظ��ل عند  �أن  و�أمت��ن��ى  ب��ي،  �لنا�ش وثقتهم  حمبة 
ح��ف��اًل مميز�ً،  ي��ك��ون  و�أن  �جل��م��ي��ع،  ظ���ن  ح�����س��ن 
و�ل�سعب  للمملكة  و�الأم�����ان  �الأم����ن  �أمت��ن��ى  ك��م��ا 

�ل�سعودي.
هيئة  ج��ع��ل��ت  �ل��ت��ي  �الأ����س���ب���اب  م���ا  ر�أي������ك،  • يف 
من  ���س��و�ك  دون  تختارك  �ل�سعودية  يف  �لرفيه 

�لنجوم �للبنانيني لهذ� �حلفل؟

ه �إىل هيئة �لرفيه،  - هذ� �ل�سوؤ�ل يجب �أن ُيوجَّ
الأن��ه��ا ه��ي �مل�����س��وؤول��ة ع��ن ه��ذ� �ل��ق��ر�ر. ال �سك يف 
�أنهم مل�سو� جناحاتي يف كل �لعامل �لعربي، وهذ� 

من  غ�����ريي  �أن  ي��ع��ن��ي  ال 
�لفنانني �للبنانيني 

لديهم  ت��وج��د  ال 
جناحات �أي�ساً.
�أن  ����س���ب���ق   •

قّدمَت �للون 
خلليجي  �
�ألبومك  يف 

�ل�����س��اب��ق، وُي���ع���رف ع��ن��ك �أن����ك ت���رّك���ز ع��ل��ى غناء 
�للونني �مل�سري و�للبناين، وقبلك �أحيت �لفنانة 
هبة طوجي حفاًل يف �ل�سعودية، وكانت �أول فنانة 
لبنانية وعربية حتيي حفاًل هناك، مع �أنها تغني 
�للهجة �للبنانية، فهل هذ� يعني �أنهم يختارون 
�ل��ف��ن��ان��ني ب��ن��اء ع��ل��ى م��و����س��ف��ات �أخ����رى ال 
عالقة لها باللون �لغنائي �لذي يوؤّدونه؟ 
�أغنيات خليجية  �أق��ّدم  �أن  �ل�سرف  - يل 
�أنهم  �أع���ت���ق���د  ال  ول���ك���ن���ن���ي  ب�������س���وت���ي، 
�للون  يغني  �أن��ه  ملجرد  �لفنان  يختارون 
مبثل  يفكرون  �أنهم  �أظ��ن  وال  �خلليجي، 

هذه �لطريقة.
تف�سر  ك����ي����ف   •
بع�ش  غ������ي������اب 
عن  �ل������ن������ج������وم 
�حل���������������ف���������������الت 
�ل�������غ�������ن�������ائ�������ي�������ة، 
�لتي  وخ�����س��و���س��اً 
�خل�������ارج،  ت����ق����ام يف 
�أ�سماء  يف  رها  وح�سْ
طليعتها  ويف  معينة 
ونان�سي  ك����رم  جن����وى 
كفوري  وو�ئ������ل  ع���ج���رم 
وملحم زين وفار�ش كرم 
ور�غب  وعا�سي �حل��الين 

عالمة و�أنت؟
- هذ� يعني �أنها �الأكر طلباً. 
نف�سي،  ع���ن  �أحت������ّدث  ال  �أن�����ا 
هي  ذكرِتها  �لتي  �الأ�سماء  بل 
وهذ�  للحفالت.  طلباً  �الأك��ر 
�لعاملني.  رّب  ن�سكر عليه  �الأمر 
�لناجحة  و�أعماله  �لفنان  جهد 
تقف ور�ء ذلك، وما يح�سل ال 
ياأتي من فر�غ... ويهّم �ملتعهد 
�لتي  �الأ���س��م��اء  م��ع  يتعامل  �أن 
�سخ�سياً  �أنا  جمهور�ً.  له  توؤّمن 
�أق���دم �الأف�����س��ل، وهذ�  ك��ي  �أ�سعى 

هو �الأهّم. 
�أي�ساً،  �الأم�����ر  ه����ذ�  ي����دّل  �أال   •
هناك  �أن  على  �أخ���رى،  ناحية  وم��ن 
ف��ن��ان��ني جن���وم���اً ي��ط��رح��ون �أع���م���ااًل، 

لكنها ال ت�سل �إىل �لنا�ش؟
و�جتهاده  �ل��ف��ن��ان  �إىل  ي��ع��ود  �الأم�����ر  ه���ذ�   -
�لذي  �لبلد  �سعبيته يف  �نت�ساره وحجم  وطريقة 
يحيي فيه �حلفالت. عندما يقال عن �لفنان �إنه 

جنم عربي، يجب �أن يكون على قدر هذه �لكلمة. 
على  ُيطلق  عندما  �أنف�سنا  ن�سدق  �أن  مهماً  لي�ش 
�أحدنا لقب جنم عربي، بل يجب �أن ُيرجم هذ� 
�للقب مع �جلمهور يف كل �لعامل �لعربي. هناك 

فنانون ال تنت�سر �أعمالهم مبا يكفي. 
• �لالفت هذه �الأيام �أن هناك �نت�سار�ً لالأغنيات 
�ل�ساحة  ت��ع��د  ومل  لهجاتها،  مبختلف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أو  �مل�����س��ري��ة  �أو  �للبنانية  �الأغ��ن��ي��ة  يف  حم�����س��ورة 
�خلليجية فقط. كيف تف�ّسر �أ�سباب �النفتاح على 

�لغناء مبختلف لهجاته؟
للعقاب  تعّر�سُت  ولطاملا  �النفتاح،  ه��ذ�  مع  �أن��ا   -
�أت�سّرف  و�أن���ا  �مل�����س��ري��ة،  باللهجة  غنائي  ب�سبب 
بالغناء  �أت�����س��رف  ولكنني  �الأّم،  بلهجتي  بالغناء 
بجميع �للهجات �لعربية �أي�ساً. ورمبا يعود �سبب 
ميديا،  �ل�سو�سيال  زمن  �أننا يف  �إىل  �النفتاح  هذ� 
�إىل  ي�ستمع  �أن  �لعربي  �جلمهور  باإمكان  و�أ�سبح 

�أغنيات وهو يف بيته الأي فنان وباأي لهجة.
مدّربي  يف  ر�أي��ك  عن  مدة  قبل  �سئلَت  • عندما 
�إنك  قلَت  فوي�ش(  )ذ�  برنامج  من  �لر�بع  �ملو�سم 
�أن تبدي ر�أيك قبل عر�ش �لرب�مج.  ال ت�ستطيع 
�ل��ي��وم ب��ع��د ب���دء �ل��ع��ر���ش ك��ي��ف ت��ق��ارن ب��ني �أد�ء 
م��درب��ي ه���ذ� �مل��و���س��م وم���ّدرب���ي �مل��و����س��م �لثالثة 

�ملا�سية؟
- �سبق �أن قلت كلمتني حول هذ� �ملو�سوع، فقامت 
مقهور  �إن��ن��ي  ق��ال  َم��ن  فهناك  تقعد،  ومل  �لدنيا 
وه���ن���اك م���ن �ّت��ه��م��ن��ي ب���ال���غ���رور و�ل���ت���ك���رب. �لكل 
بالن�سبة  ناجحة.  �أع��م��ال  لديهم  وكلهم  زمالئي 
�الآن  ل��غ��اي��ة  �أ����س���و�ت���اً  ن�����س��م��ع  �الأ�����س����و�ت، مل  �إىل 
�ملو��سم  �سمعناها يف  �لتي  �الأ�سو�ت  �أهمية  بنف�ش 
�أ�سو�تاً  �ملقبلة  �حللقات  يف  ن�سمع  رمبا  �ل�سابقة. 
�إنه ال توجد �أ�سو�ت جيدة،  �أق��ول  �أف�سل. و�أن��ا ال 

ولكن كانت �الأ�سو�ت يف �ملو��سم �ل�سابقة �أف�سل.
حتكيم؟ • وكلجنة 

بو�جبه  يقوم  و�ح��د منهم  وك��ل  �أح��ب��اب��ي،  �لكل   -
�لذي ير�سي �سمريه جتاه �مل�سركني.

جلنة  �أم  �أف�سل،  �حل��ايل  �ملو�سم  جلنة  وه��ل   •
�ملو��سم �لثالثة �ل�سابقة؟

- ال �أري����د م�����س��اك��ل. ع��ن��دم��ا �أع����رّب ع��ن ر�أيي 
�أنا  خ��اط��ئ��ة.  بطريقة  �الآخ�����رون  يفهمني 

�ل��ل��ج��ن��ة، وال توجد  �أع�������س���اء  ك���ل  �أح����ب 
م�سكلة بيني وبني �أحد. 

• وكتقييم؟
تََّهم  �ساأُ ر�أي�����ي  ع���ن  �أع�����رّب  ع��ن��دم��ا   -
�أترك  ول��ذل��ك  �حل�����س��د،  �أو  ب��ال��غ��رية 

للنا�ش �أن تقّيم.

عن  �لتعبري  يف  �أحياناً  تت�سّرع  �أن��ك  جتد  هل   •
�حلقيقة؟  يتقبلون  ال  �الآخ��ري��ن  �أن  �أم  مو�قفك 
ف��م��ث��اًل ع��ن��دم��ا حت���دث���َت ع���ن ج����ورج و����س���وف، ما 
وعندما حتدثت عن  و�أو�سحت،  �أن ظهْرَت  لبثَت 

حممد حماقي فعلَت �ل�سيء نف�سه؟
�سد حممد حماقي، وكذلك  �سيئاً  �أق��ل  �أن��ا مل   -
وجورج  �سديقي،  حماقي  حممد  �لو�سوف.  �سد 
و�سوف كلنا نقّدره ونحبه، مع �أنه ال توجد �سد�قة 
بيننا ومل جنتمع �سابقاً، و�أنا �أكّن له كل �الحر�م 
و�ملودة. وعندما �سئلُت عن حممد حماقي قلُت �إنه 
�لدنيا  ملاذ� قامت  �أفهم  جنم كبري وحمبوب، وال 

ومل تقعد من جر�ء ذلك.
فوي�ش(؟ )ذ�  يف  حماقي  حممد  وجدَت  • كيف 

ذّكرين  وه��و  ج���د�ً،  ر�ق��ي��اً  يبدو  - حممد حماقي 
بكاظم �ل�ساهر وهو ميالأ مكانه.

�ختارو�  مل���اذ�  نف�سك  وب��ني  بينك  ت��ق��ول  ه��ل   •
حممد حماقي ومل يختاروين للربنامج؟

- حممد حماقي جنم م�سري عربي، و�جلمهور 
�الأم���ر يتطّلب وجود  ك��ب��ري، وه���ذ�  �مل�����س��ري 

�ل����ربن����ام����ج. وال  جن����م م�������س���ري يف 
�أن يكون يف  �أنه ي�ستحّق  �سك يف 

�لربنامج.
يجد  توفيق  وليد  �لفنان   •
�لنجوم  يخدم  �لربنامج  �أن 

�ملو�هب،  �أك��ر مما يخدم 
َمن  ه���ن���اك  �مل��ق��اب��ل  ويف 
�الأكرب  �لق�سم  �أن  ي��رى 
م������ن وق��������ت �ل����ربن����ام����ج 
�لنجوم  مل����ز�ح  �����ش  ُي��خ�����سَّ

وغ�����ن�����ائ�����ه�����م 

ومناكفاتهم. كيف تنظر �إىل هذه �الآر�ء؟
- ال �سك يف �أن هذه �لرب�مج )بروباغند�( للفنان، 
فهو يطّل ملدة �ساعتني على �لهو�ء، وهذه �لفرة 
لي�ست بق�سرية. ولكن كل �سيء يرتبط بالطريقة 
م من خاللها �لفنان نف�سه خالل هاتني  �لتي ُيقدِّ

�ل�ساعتني.
�أ�سّرْت  وَمن  �إطاللته  �أفادْته  �لنجوم  من  �أيٌّ   •

به؟
�ل��ن��ا���ش، وك��ي��ف يحّبون  �إىل  ي��ع��ود  �الأم����ر  - ه���ذ� 

)كار�كر( �لفنان. �مل�ساألة ن�سبية.
ترى؟ ماذ�  كُم�ساِهد،  • و�أنَت 

�أن��ا كفنان يف ح��ال كنُت م��وج��ود�ً يف �لربنامج،   -
يجب �أن �أمالأ مركزي بعيد�ً عن �ل�سخب. يوجد 
تقييماً  منها  �أك��ر  وت�سلية  �ل�سخب،  من  �لكثري 
�أنا �أحت��ّدث عن نف�سي ولي�ش عن غريي يف  فنياً. 
�أقّيم �ل�سوت  �أن  حال كنُت يف هذ� �ملوقع، يهّمني 
�أن  �أع���ود و�أك����رر  �أك���ون ه��ادئ��اً وج��دي��اً. لكني  و�أن 
لكل �سخ�ش كار�كر خا�ساً به. غري �أنه بالن�سبة 
فيه  ويجدون  �مل��ز�ح  يحبون  قد  فهم  �لنا�ش  �إىل 
ه�سامة، ورمبا لو �ساهدوين ووجدوين 
ع���ن���ي )ثقيل  ي���ق���ول���ون  ق����د  ج����دي����اً 

�لظل(. 
�إىل  �أق����رب  ت��ك��ون  �أن  ��ل  ت��ف�����سّ  •

كار�كر كاظم �ل�ساهر؟
�أح���د، بل  �أي  �إىل  �أق���رب  - لي�ش 
�أقرب �إىل ما يتطّلبه �لربنامج. 
من  �أّي  ي��ف��ه��م��ن��ي  �أن  �أري�������د  ال 
�لفنانني ب�سكل خاطئ. ورمبا كان 

�لنا�ش يحبون ما ي�ساهدونه

اأّول مطرب لبناين يقّدم حفاًل غنائيًا يف اململكة

وائل ج�شار: جهد الفنان واأعماله الناجحة تقف وراء انت�شاره

الفنان وائل ج�سار يعي�س حالة من ال�سعادة هذه االأيام، اإثر ان�سمامه اإىل احلفالت التي تقيمها هيئة الرتفيه ال�سعودية، بحيث 
�سيكون اأّول مطرب لبناين يقّدم حفاًل غنائيًا يف اململكة، بعدما كانت هبة طوجي اأول فنانة لبنانية وحتى عربية حتيي حفلة 

فيها.
 ج�سار حتدث عن جتربته الغنائية املرتقبة والتي �سيحييها يف مدينة امللك عبداهلل االقت�سادية يف جدة ال�سعودية، وحتديدًا 

يف 6 اأبريل املقبل، م�سريًا اإىل اأنه يتمنى اأن يكون حفاًل مميزًا، يليق بح�سن ظن اململكة وال�سعب ال�سعودي.
حول كثري من الزوايا الفنية اخلا�سة به، وعن راأيه يف مدّربي برنامج )ذا فوي�س(، وتقييمه لالأ�سوات التي �ساركت هذا العام 
مقارنًة باملوا�سم ال�سابقة. اجل�سار اأجاب بتحفظ وديبلوما�سية، م�ستندًا اإىل اأنه ال يريد اأن يتعر�س ل�سوء الفهم، اأو التهامه 

بالغرية اأو الغرور... ورغم ذلك فقد و�ست اإجاباته بالكثري!

�شبا مبارك �شعيدة مب�شاركتها يف 
امل�شل�شل امل�شري )طايع(

اآ�شر يا�شني: ت�شوير 
»ذهاب بال عودة« بعد الفطر

معربًة عن فرحتها بامل�ساركة يف �مل�سل�سل �مل�سري )طايع(، قالت �لفنانة �الأردنية 
�ل�سابة �سبا مبارك، �إنها تو��سل ت�سوير م�ساهدها يف �لعمل، م�سريًة �إىل �أنها 
�لتي  �ل�سعيدية  �لفتاة  مهجة  �سخ�سية  بتج�سيدها  �ل�سعادة  من  حالة  تعي�ش 

تربطها عالقة عاطفية مع طايع بطل �مل�سل�سل، ويج�سد دوره عمرو يو�سف.
 مبارك ك�سفت �أن �أحد�ث �مل�سل�سل تدور يف �إطار �جتماعي، وت�ستح�سر ق�سية 
�لثاأر �لتي تثري جداًل كبري�ً وتوؤثر ب�سدة يف حياة �لنا�ش يف �سعيد م�سر، حيث 
ال تز�ل هذه �لظاهرة ت�سعل �أزمة بني �لعائالت حتى �الآن.و�أب��دت �سبا مبارك 

�لثاين  �ل��ت��ع��اون  ه��و  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�سرية  يو�سف،  عمرو  م��ع  بالعمل  �سعادتها 
ت عن ��ست�سعارها نوعاً من �الن�سجام و�لكيمياء بينهما، يف �لعمل،  بينهما، وعربَّ
�الأمر �لذي ينعك�ش على جو �لكو�لي�ش فيجعل ت�سوير �مل�ساهد مير يف حالة من 
�لر�حة و�لهدوء و�ملودة.وتزيح �الأحد�ث �ل�ستار عن هروب �لبطل خارج م�سر، 
ليتخل�ش من مالحقة �لتهديد �لد�ئم بالقتل �لذي ي�ستهدفه ويقو�ش حياته 
�سهري  رج��ب،  �سيد  م��ب��ارك،  �سبا  يو�سف،  عمرو  بطوله  �مل�سل�سل  و��ستقر�ره. 

�لر�سيدي، عمرو عبد�جلليل، وحممود �لبز�وي، وهو من تاأليف حممد دياب.

�آ�سر يا�سني يعتزم ت�سوير )ذهاب بال عودة( عقب عيد �لفطر. �إذ مل يكد 
�لذي  �مل��ا���ش(،  )ت��ر�ب  �جلديد  فيلمه  ت�سوير  من  يفَرغ  �مل�سري  �لفنان 
ي�ساركه يف بطولته نخبة كبرية من جنوم �لفن، حتى بد�أ فرة �الإعد�د 
و�لدر��سة ��ستعد�د�ً للبدء يف ت�سوير م�سل�سله �جلديد )ذهاب بال عودة(، 
�سبق  �أن��ه  خ�سو�ساً  �ملقبل،  بعد  �لرم�ساين  �ملو�سم  خ��الل  طرحه  �ملقرر 
تاأجيله الأ�سباب بع�سها �إنتاجية وبع�سها �الآخر يعود �إىل �لتز�م جْمع من 

�سناع �لعمل بت�سوير �أعمال �أخرى.

ويعكف يا�سني على قر�ءة �سيناريو �مل�سل�سل �لذي �نتهى من كتابته حميد 
�ملدين، ومن �ملقرر بدء ت�سوير �لعمل عقب �إجازة عيد �لفطر �ملقبل، بعد 
�نتهاء �ملخرج خالد مرعي من ت�سوير م�سل�سله �جلديد )ممنوع �القر�ب 

�أو �لت�سوير( �لذي �ستخو�ش به �لفنانة زينة �ل�سباق �لرم�ساين �ملقبل.
�أنه  ال�سيما  جنيه،  مليون   90 ميز�نيته  تتخطى  �أن  �ملقرر  من  �مل�سل�سل 
ك��ب��ري من  ع���دد  �ل����دول لت�سوير  م��ن  ب��ني جم��م��وع��ة  �لتنقل  �إىل  ي��ح��ت��اج 

�مل�ساهد.
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هل ُين�شح بقراءة ن�شرة 
الدواء قبل تناوله؟

بعدم قر�ءة  �لقلب،  �أمر��ش  ��ست�ساري  �لغامدي،  �سامل  �لدكتور �سالح  ن�سح 
ن�سرة �ل��دو�ء، �إذ� كان عن طريقة و�سف طبيب متمكن �أعطى �حلالة وقتها 
�لكايف من �لتقييم. وقال )�لغامدي( يف تغريد�ت على ح�سابه مبوقع )توير(: 
�ل��دو�ء متمكناً  �ل��ذي و�سف  �لطبيب  ك��ان  �إذ�  �ل��دو�ء  ن�سرة  بقر�ءة  �أن�سح  ال 
حري�ش  �لطبيب  بذلك  و�أ���س��اف:  �لتقييم.  من  كافياً  وقتاً  �حلالة  و�أع��ط��ى 
على عدم تعري�ش َمن ير�جعه لالأعر��ش �جلانبية وكذلك �سركات �الأدوية 
ت�سع فيها ما هب ودب؛ ما يندر جد�ً حدوثه الأ�سباب قانونية، �أما �إذ� حدثت 
�أعر��ش غريبة فيمكن قر�ءتها ثم �لتو��سل مع �لطبيب. و�أ�سار )�لغامدي( 
�إىل، �أنه الحظ  كثري من �ملر�جعني �لذين ت�سيطر عليهم �لو�ساو�ش ي�سركون 

يف �لقر�ءة عن �الأمر��ش يف �الإنرنت وقر�ءة ن�سر�ت �الأدوية.

فتح نوافذ التهوية 
ي�شاعدك على نوم جيد

قد  �لنوم  نافذة مفتوح يف غرفة  �أو  ب��اب  ت��رك  �إن  در����س��ة هولندية  �أف���ادت 
من  �حل��د  على  ذل��ك  ي�ساعد  �إذ  �أف�����س��ل،  ب�سكل  �ل��ن��وم  على  �لنا�ش  ي�ساعد 
م�ستويات ثاين �أك�سيد �لكريون، وتدفق �لهو�ء ب�سكل �أف�سل، وفًقا ملا ذكرته 

وكالة �سبوتنيك �لرو�سية.
�ل�سخ�ش  لدى  �لتنف�ش  من  حُت�سن  �لغرفة  تهوية  �أن  �لدر��سة  و�أو�سحت 

�لنائم، مما متنحه نوم عميق ل�ساعات طويلة.
وقال �لطبيب "�أ�سيت مي�سر�" من جامعة �أيندهوفن للتكنولوجيا: "نق�سي 
نحو ثلث حياتنا يف حميط غرفة �لنوم، ولكن غالًبا ما يتم جتاهل نوعية 

�لهو�ء يف �لبيئة �ملحيطة بنا خالل �لنوم".
�أو  نافذة  بها  ك��ان  ن��وم  غ��رف  نامو� يف  17 متطوًعا  �لدر��سة على  �أجريت 
باب مفتوح، وخالل ليلة �أخرى �أغلقت نو�فذ وباب �لغرفة، وتابع �الأطباء 
�ملحيطة  و�ل�سو�ساء  �جلو  حر�رة  ودرجة  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  م�ستويات 

و�لرطوبة.
وطلب من �مل�ساركني يف �لدر��سة عدم تناول م�سروبات كحولية �أو م�سروبات 

بها كافيني وهو ما قد يوؤثر على �لنوم، ونام كل و�حد منهم مبفرده.
و�رتدى �مل�ساركون "�أ�سرطة" على �أذرعهم تقي�ش درجة حر�رة �جللد ودرجة 
��ست�سعار  �أجهزة  �أي�سا  و�رت��دو�  �جللد،  رطوبة  وم�ستويات  �ل�سرير  ح��ر�رة 

تتتبع حركاتهم خالل �لليل مبا يف ذلك موؤ�سر�ت �لتململ خالل �لنوم.
و�ت�سح من �لدر��سة �أن �إغالق غرف �لنوم رمبا ت�ساعد على تقليل �ل�سجة 
�أك�سيد �لكربون ز�دت فيها ب�سكل ملحوظ  �ملحيطة، ولكن م�ستويات ثاين 

وهو ما ي�سري �إىل �سعف م�ستويات �لتهوية.
تركت  عندما  ملحوظ  ب�سكل  �أق��ل  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  م�ستويات  وكانت 

نو�فذ �أو �أبو�ب مفتوحة.
�أعلى  وب�سكل عام �سجلت حر�رة �لب�سرة و�الأ�سرة يف �لغرف �ملغلقة درجات 
من �لغرف �ملفتوحة، وقل عدد مر�ت �ال�ستيقاظ وحت�سنت كفاءة �لنوم مع 

تر�جع م�ستويات ثاين �أك�سيد �لكربون.

ما عدد �سعر راأ�س االإن�سان ؟
يبلغ عدد �سعر ر�أ�ش �الن�سان �لعادى حو�ىل 100000 ، �ما �ال�سخا�ش 
ذوى �ل�سعر �الحمر ، فيبلغ عدد �سعر روؤو�سهم90000 ، و يبلغ عدد 
�سعر �الأ�سخا�ش ذوى �ل�سعر �ال�سقر 140000 ، �أما �ل�سمر فير�وح 

عدد �سعر روؤو�سهم بني 90000 و140000
و ت�سقط من 50 �إىل 100 �سعرة يوميا من ر�أ�ش كل �إن�سان

ما حجم القوة الناجتة عن ع�سلة فك االن�سان ؟
على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  �ل��ف��م  تغلق  �ن  �ل��ف��ك  ع�سلة  ت�ستطيع 
على  �ملبذولة  �لقوة  تبلغ  قد  و  �ل�سر�ش  على  رط��ل  و200  �لقو�طع 

�ل�سر�ش 268 رطاًل
كم مرة تطرف )ترم�س( العني ؟

�ن  �إذ� ح�سبنا  و   . م��رة كل خم�ش ثو�نى  �الن�سان ح��و�ىل  تطرف عني 
حو�ىل  �ملعدل  فيكون  �ليوم  فى  �ساعة   16 م�ستيقظا  يكون  �الن�سان 

�ل�سنة فى  مرة  مليون   4.2 �أو  �ليوم  فى  مرة   11500

�لهو�ء  الأن  ذلك  �الأر���ش.  على  �لوقوف  عند  مما  �أكر  هو  �جلو  يف  �الأر�سية  �جلاذبية  بقوة  • �الإح�سا�ش 
يعطي دعماً قلياًل لوزن �ملخلوق. �لطيور �ل�سغرية فقط قادرة على �لطري�ن برفرفة �أجنحتها. �أما �لطائر 

�لكبري �لعمالق ال ي�ستطيع �لطري�ن الأنه ال ميلك مثل تلك �لع�سالت �لتي ت�ساعد �جلناحني يف �لرفرفة. 
�أمريكا.  جنوب  يف  �سغرية(  )نعامة  و�لرية  كالنعامة،  بتاتاً  �لطري�ن  ي�ستطيع  ال  �لطيور  من  عدد  • هناك 
و�الأميو يف ��سر�ليا وعدد من �لطيور �الأخرى. جميعها ثقيلة جد�ً للطري�ن فلي�ش هناك من طائر عمالق 

وي�ستطيع �لطري�ن. 
بارتفاع  و�أحياناً  �لنمو  مكتملة  تكون  عندما  مرين  بطول  تكون  فهي  �لعمالقة.  �لطيور  من  • و�لنعامة 

كغ.   130 �إىل   70 من  وتزن  مر�ً.   2،5
فاخلرب�ء  �لهائلة.  ب�سرعتها  هذ�  عن  تعو�ش  �حلاالت  بع�ش  يف  �لطري�ن  ت�ستطيع  ال  �لتي  �لطيور  • لكن 
�ل�سريع، فقد ت�سل  �لعربي  �أ���س��رع من �حل�سان  وه��ي كذلك  �جل��ري.  �أ���س��رع طائر يف  �لنعامة  ب��اأن  ي��وؤك��دون 

�سرعتها �إىل حو�يل 60 كلم يف �ل�ساعة. وتتجاوز نقلتها حو�يل 8،5 �أمتار. 
• هل تعلم �أن �أكرب حديقة حيو�نات وطنية هي حديقة ت�سافو �لوطنية يف كينيا باأفريقيا. فهي �أكرب بقليل 
من م�ساحة فل�سطني. وتتاألف من �سهول جافة مك�سوفة مغطاة باالأع�ساب �ال�ستو�ئية. ياأتيها �لز�ئرون من 
كل �أنحاء �لعامل مل�ساهدة �حليو�نات �لربية �ملختلفة و�لطيور وغري ذلك. وهناك ال ميكنك �لتنقل �سري�ً على 

�الأقد�م خوفاً من �حليو�نات �ملفر�سة، بل ميكنك �لتنقل عرب �ل�سيار�ت �خلا�سة �لتابعة للحديقة. 

القافلة والل�صو�ص
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ق�سر الب�سل.. 
�لتي  �لب�سل  ق�سرة  �أن  �لباحثون  ك�سف 
�ع��ت��دن��ا ج��م��ي��ًع��ا ع��ل��ى رم��ي��ه��ا �أي����ا كانت 
وجهة �ال�ستعمال، حتتوي على كنز من 
�أي   antioxidants �سيما  ال  �لفو�ئد، 
�ملو�د �مل�سادة لالأك�سدة، وبذلك نقرف 
خطاأ فادحا كل يوم دون در�ية. و�أ�ساف 
حتتوي  �لب�سل  ق�����س��رة  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون، 

على م�ستوى عال من م�ساد�ت �الأك�سدة، �أعلى بكثري من �ملوجودة يف �لب�سل 
نف�سه وهذ� يجعله م�ساد� حيويا، وم�ساد� للميكروبات، ومطهر� طبيعيا الأن 
 ”go healthy food“ موقع  بح�سب  مفيدة،  غذ�ئية  حمتويات  له 

�ملتخ�س�ش بالغذ�ء �ل�سحي.
�أنو�ع  وبع�ش  �له�سمي  �جل��ه��از  م�ساكل  م��ن  �لب�سل  ق�سور  تخفف  ك��ذل��ك 
�ل�سرطان ود�ء �ل�سكري 2، وفقاً ملا ذكرته جملة �لعلم. فاملركبات �لفينولية 
يف �لب�سل تقوم مبنع مر�ش �ل�سريان �لتاجي وخ�سائ�ش م�سادة لل�سرطان.
 �إليكم 3 طرق مفيدة وكيفية ��ستعماله ال�سيما �أنه قا�ش يف معظم �حلاالت:

هي  فو�ئده  على  و�حل�سول  �لب�سل  ق�سر  ال�ستخد�م  �الأ�سهل  �لطريقة   •
يف  وت��رك��ه��ا  و�ل�سل�سة  �حل�����س��اء  �إىل  �لب�سل  ق�سر  م��ن  قليل  ع���دد  �إ���س��اف��ة 

�حل�ساء حتى ين�سج ب�سكل �سحيح.
وتناوله. �ملاء  يف  ونقعه  �لق�سر  �أخذ  • ميكنك 

�لد�فئ  �ملاء  يف  منقوعا  تركه  بعد  �لب�سل،  ق�سر  �ساي  �سرب  ميكن  • كما 
لبع�ش �لوقت.

تو�سل علماء من �أكادميية �لعلوم �لفنلندية �إىل 
نتائج تثبت وجود �سلة بني �لتدخني و�الأمر��ش 

�لنف�سية و�لع�سبية عند �الإن�سان.
در��سات  بعد  �لنتائج  تلك  �إىل  �لعلماء  وخل�ش 
�أك�����ر م���ن 6 �آالف  ����س��ت��م��رت الأع������و�م ���س��م��ل��ت 
�سخ�ش، قامو� خاللها مبر�قبة �حلالة �ل�سحية 
بالعاد�ت  ورب��ط��ه��ا  ب���ال���در�����س���ة،  ل��ل��م�����س��رك��ني 
عند  و�ل��ت��دخ��ني  �ل��ن��وم  كقلة  �ل�سيئة  �ل�سحية 
�لذين  �الأ�سخا�ش  �أن  �لنتائج  وبينت  بع�سهم. 

دخنو� 10 �سجائر يف �ليوم لعدة �سنو�ت، كانو� 
باأمر��ش  ل��الإ���س��اب��ة  غ��ريه��م  م��ن  �أك���ر عر�سة 
نف�سية خطرية كانف�سام �ل�سخ�سية �أو �النهيار 
�أن  �ل��در����س��ة  على  �لقائمون  و�أو���س��ح  �لع�سبي. 
�ل�سجائر  دخ���ان  ع��ن  �ل��ن��اج��م  �مل�ستمر  �لت�سمم 
يرك �آثار� كارثية على �جلهاز �لع�سبي و�لقلب 
ورمبا  م�ستع�سية،  تغدو  قد  �لدموية  و�الأوعية 
وفقد�ن  باخلرف  �الإ�سابة  �إىل  �لتدخني  ي��وؤدي 

�لذ�كرة �ملوؤقت.

التدخني يت�شبب باأمرا�س 
نف�شية خطرية!

فريا جوردون ، البالغة من العمر 10 �سنوات ، يف �سورة مع فرا�سة خالل اإطالق معر�س الفرا�سات املثرية 
يف متحف التاريخ الطبيعي يف لندن. )رويرتز(

كانت �لقافلة ت�سري يف �ل�سحر�ء وعلى ر�أ�سها رئي�سها ورجاله .. كانت �لقافلة ت�سم فتاة من �غنياء �ملدينة ومعها و�لدها 
�لتاجر �لري وجتارته �لكبرية و�مو�له وكمية كبرية من �لذهب و�ملجوهر�ت .. طو�ل �لطريق الحظت �لفتاه �ن رئي�ش 
�لقافلة كان يتحدث مع رجاله فرد�ً فرد�ً وكاأنه يتفق معهم على �سيئاً ما فر�بها ذلك، و�قلق ر�حتها فاأثرت لو�لدها مبا 
يجول يف خاطرها و�ساطرها ر�أيها لكنهم كتمو� ذلك، وقال لها و�لدها �ننا مازلنا يف �لعمار و�ن �ر�دو� �ن يفعلو� �سئ فلن 
وهو  �ي�ساً  و�م��و�يل  و�ملجوهر�ت  و�لذهب  �لب�ساعه  يريدون  �نهم  و�رى  �ل�سحر�ء  و�سط  �إىل  �لو�سول  قبل  ذلك  يفعلو� 
�ما  بزمامه  بجو�ره ومي�سك  �ل��ذي مي�سي  فوق ظهر �جلمل  كلها  و�الأم���و�ل  و�ملجوهر�ت  �لذهب  �ن  �ملعرفة  يعرف متام 
�لب�سائع فهى ال تهمني �سكتت �لفتاه وقالت لتاأمر �لقافلة بالر�حة يا �بي قول لهم �ين تعبة .  توقفت �لقافلة يف �حدى 
�الأماكن �مل�ستظلة وطلب �لتاجر �ن يذهب �لرجال لينامو� ويتناوب �ثنني منهم �حلر��سة على �ن يعودو� للم�سري فجر�ً، 
وملا ذهب �حلر��ش و�خلدم يف �لنوم نزل �لتاجر وجل�ش يفر�ش �الأر�ش لياأكل وي�سرب ومعه �بنته و�ن�سم له بناًء على طلبه 
�حلار�سني فلما �كال و�سربا لط�سهما �ل�سر�ب فغفلت �عينهم فقامت �لفتاه مت�سللة و�خرجت �الأمو�ل و�لذهب و�ملجوهر�ت 
من �الأكيا�ش �ملحملة فوق ظهر �جلمل وعباأت مكانها بع�ش �حلجارة �ل�سغرية و�لثياب و�عادت كل �سئ �إىل طبيعته ثم 
عادت �إىل هودجها لت�سع كل ما متتلكه بني فر�ستها �ما و�لدها فقد ��ستطاع �ن يخبئ معه �سالحاً يد�فع به عن نف�سه ثم 
عاد� معاً �إىل نومهما وكاأن مل يكن يف �الأمر �سئ، يف �ل�سباح و��سلت �لقافلة �مل�سري وعندما بد�أو �لدخول لعمق �ل�سحر�ء 
�لذي يحمل  �ملحملة بكل ما يحلم به ومل يرك لهم غري �جلمل  �لتاجر وهرب باجلمال  �لقافلة ورجاله  غافل رئي�ش 
�لفتاة و�بيها الأن �لتاجر وخدمه يعرفون �لطريق جيد�ً، فقد ��ستطاع �ن ي�سرع مبن معه �إىل مدينته ويعود �ساملاً ويكفيه 
ب��اأذى، �ما رئي�ش �لقافلة ورجاله فقد هامو� على وجوههم ثالثة �يام حتى و�سولو� �إىل مكاناً  �نه مل يقتل ومل ي�ساب 
يختبئون فيه ثم جل�سو� ي�سريحون ويحلمون بالر�ء �لفاح�ش �لذي �سيعي�سون فيه وو�سط �ل�سو�ء و�ل�سحك و�ل�سر�ب 
�سهرو� ليلهم ثم قام رئي�سهم و�م�سك بزمام �جلمل و�ناخه ثم �علن بني رجاله �الن �سرو� باأعينكم ما مل ترو� مثله قباًل 
جوهر�ت وذهب و�مو�ل �ستجعلنا �لعمر كله �غنياء .. �غنياء .. �غنياء  �ساعده رجاله و�نزلو� �الأكيا�ش من فوق ظهر �جلمل 
و�فر�سو� قطعة كبرية من �لقما�ش و�فرغو� حمتويات �الأكيا�ش فوقها فما وجدو� غري قطع حجارة وثياب، ال �مو�ل، ال 
ذهب، ال جموهر�ت فظن �نه �خطاأ يف �جلمل وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�سيبه باأح�سن مما قبله، ظن رجاله �نه خدعهم 
لكنه �ق�سم �نه مل يفعل .. من �سي�سدقه جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ساء عليه ومل ينتبهو� �نه �لوحيد 
�لذي يعرف �لطريق فلم يجوبو� �ل�سحر�ء قباًل و�حتدم بينهم �ل�سجار و�لعر�ك و�رتفعت �حلناجر بال�سياح ثم �خلناجر 

بالطعن و�ل�سرب و�سقط من �سقط قتياًل وهام �لباقي يف �ل�سحر�ء حتى �سقطو� طعاماً للطيور �جلارحة


