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الأ�سماك الدهنية لتنجبي طفاًل ذكيًا

�أثناء  �لدهنية  �لأ�سماك  �أك��ل  �إن  جديدة  فنلندية  در��سة  نتائج  قالت 
�لأ�سابيع �لأخرية من �حلمل وخالل فرتة �لر�ساعة �لطبيعية مفيد 
لنمو دماغ �جلنني وقدرته على �لإب�سار يف �مل�ستقبل. وتزّود �لأ�سماك 
�إىل �جلنني  و�لتي ت�سل  �ل�سل�سلة  بالدهون طويلة  �لدهنية �حلامل 
وت�سهم يف بناء خاليا �لدماغ و�سبكية �لعني. و�أظهرت �لأبحاث �لتي 
�لأ�سماك  �أكلن  �أن �لأمهات �لالتي  �أجريت يف جامعة توركو بفنلندة 
�لدهنية 3 مر�ت �أو �أكرث يف �لأ�سبوع خالل �لثلث �لأخري من �حلمل 
مقارنة مبن  و�لعيون  �لدماغ  ب�سحة  �أك��رث  يتمتعون  �أط��ف��اًل  �أجن��ن 
�أق���ل يف �لأ���س��ب��وع. وت��وج��د ه��ذه �لدهون  �أو  تاأكلن �لأ���س��م��اك م��رت��ني 
"د" و"�إي"، وهي  فيتامني  �لأ�سماك مع  �ل�سل�سلة يف  �مل�سبعة طويلة 
توليفة م�سوؤولة عن منو وتطوير دماغ �جلنني خالل �ملرحلة �لأخرية 
�سنة  �أجريت لأطفال يف عمر  �لتي  من �حلمل. و�أظهرت �لختبار�ت 
و7 و10 ثم 14 �سنة �أن تناول �أمهاتهم �لأ�سماك �لدهنية �أثناء �لثلث 
للمعلومات  �أدمغتهم  معاجلة  �سرعة  على  �ساعد  �حلمل  من  �لأخ��ري 

وكان له تاأثري�ً �إيجابياً على �سحة �لعيون وخا�سة �ل�سبكية.
كل  على  للح�سول  �لغذ�ئي  �ل��ت��و�زن  على  �لطبية  �لتو�سيات  وحت��ث 
فيتامني  ويلعب  �حل��م��ل،  �أث��ن��اء  �جلنني  من��و  يحتاجه  �لتي  �ملغذيات 
هاماً يف منو دماغ �لطفل �أي�ساً. من �لأ�سماك �لدهنية  "ب12" دور�ً 

قليلة �لزئبق �ل�سردين و�ل�سلمون و�لتونة.

التدخني والدماغ.. درا�سة جديدة تك�سف حجم اخلطر
باخلرف  �لإ�سابة  �أن خطر  �جلنوبية  كوريا  در��سة جديدة يف  ك�سفت 
ي���زد�د ل��دى �مل��دخ��ن��ني، لكن �لإق����الع ع��ن ه��ذه �ل��ع��ادة ميكن �أن يحد 
من هذ� �خلطر. وقال معدو هذه �لدر��سة يف دورية "طب �لأع�ساب 
 14 بن�سبة  ق��ل  ب��اخل��رف  �لإ���س��اب��ة  خطر  و�لتطبيقي" �إن  �ل�سريري 
باملئة و19 باملئة بالرتتيب بالن�سبة للمقلعني عن �لتدخني منذ فرتة 
طويلة، و�لذين مل يدخنو� على �لإط��الق، وذلك باملقارنة باملدخنني 
�لذين ��ستمرو� يف �لتدخني. وقال د�يني ت�سوي، كبري معدي �لدر��سة 
من كلية �لطب بجامعة �سول �لوطنية، �إن "�لتدخني معروف باآلف 
بال�سرطان  �لإ���س��اب��ة  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�سحة  على  �ل�سلبية  نتائجه  م��ن 
و�أمر��ض �سر�يني �لقلب. ولكن يقل �لتاأكيد ن�سبيا على تاأثري �لتدخني 
على �أدمغتنا". وت�سري �لدر��سة �إىل عدة در��سات �أجريت يف �لثمانينيات 
و�لت�سعينيات، وجدت �أن �لتدخني يحد من خطر �لإ�سابة بالزهامير، 
ت�سوي  وق��ال  �لتبغ.  �سركات  ع��ادة  كانت متولها  �ل��در����س��ات  ه��ذه  لكن 
ل�رويرتز هيلث عرب �لربيد �لإلكرتوين كان هناك �عتقاد خاطئ باأن 
�لتاأثري �ملن�سط للنيكوتني قد يعمل كعامل وقائي من �خلرف". وقال 
خطر  زي��ادة  وق��ف  �إمكانية  هي  لالهتمام  �ملثرية  "�لنقطة  �إن  ت�سوي 

�لإ�سابة باخلرف �ملرتبط بالتدخني من خالل �لإقالع عنه".

حتذير من الدوام الدرا�سي احلايل للمراهقني
�ملد�ر�ض،  �ل��دو�م �حل��ايل لطالب  �أن  �أمريكي من  حذر خبري تربوي 
و�لذي يبد�أ قبل �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف �سباحا، يعد خاطئا، وفق 

ما ذكرت �سحيفة "نيويورك تاميز". 
�لقائمني على  وين�سح هرني نيكول�ض، وهو معلم مبدر�سة ثانوية، 
�لعملية �لتدري�سية بتاأخري �لدو�م، ليبد�أ عند �لثامنة و�لن�سف كحد 
�لنوم  �ساعات  م��ن  ن�سيبهم  و�مل��ر�ه��ق��ون  �لأط��ف��ال  ي��اأخ��ذ  لكي  �أدن���ى، 

�لكافية، وهي 8 �ساعات على �لأقل.
�إىل  ت��وؤدي  �لنوم  قلة  �إن  �ل�سحيفة،  ن�سرته  نيكول�ض يف مقال  وق��ال 
يف  مب�سكالت  �لبعيد  �مل��دى  على  تت�سبب  �أن��ه��ا  كما  �لرتكيز،  خف�ض 
للطالب  �لعلمي  �لتح�سيل  ب��دوره على  يوؤثر  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل��ذ�ك��رة، 
�آث��ار قلة  �أن  �مل��خ��اوف من  �لكاتب  �ل��در����س��ي. ويثري  �لعام  على م��د�ر 
�أعر��ض  ظهور  �إىل  �أهميته-  -على  �لعلمي  �لتح�سيل  تتجاوز  �لنوم 
و�لأوعية  و�ل�سمنة  �ل�سكري  مثل  �مل�ستقبل،  يف  م�ستع�سية  �أم��ر����ض 
 4 3 م��ن ك��ل  �أن  �إىل  �مل��ق��ال  �ل���دم. و�أ���س��ار  �ل��دم��وي��ة و�لقلب و�سغط 
طالب يف �ل�سفوف من �لتا�سع �إىل �لثاين ع�سر، يف �لوليات �ملتحدة، 
ل يحظون ب�ساعات �لنوم �لكافية، وهي 8 �ساعات على �لأقل يوميا، 
�لأمر �لذي يجعلهم عر�سة للم�سكالت �لتعليمية و�ل�سحية. ويو�سي 
�لكاتب �أولياء �لأمور ب�سرورة م�ساعدة �أبنائهم وحتفيزهم على �لنوم 
�لأقل، من خالل حثهم على ق�ساء �ساعات �أقل  �ساعات يوميا على   8

�أمام �سا�سة �لتلفزيون و�سا�سات �لأجهزة �للوحية �ملحمولة.
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مفاجاأة ب�ساأن اأ�سهر 
خداع ب�سري يف التاريخ

"زوجتي �أم حماتي؟" هي �للوحة �لأكرث �سهرة يف جمال �خلد�ع �لب�سري 
يف �لعامل عرب �لتاريخ، لكن �لعلماء �أ�سبح لهم ر�أيهم يف هذ� �لأمر �أي�سا.

ويعتقد �لعلماء و�لباحثون �أن ما تر�ه من هذه �للوحة يعتمد على عمرك، 
فالبع�ض يرى �مر�أة �سابة ت�سيح بوجهها �إىل جهة �ليمني، يف حني ير�ها 

�آخرون �مر�أة عجوز ذ�ت �أنف كبري تنظر �إىل �لأمام.
و�إذ� مل تكن لديك �ملقدرة على حتديد �أي منهما يف �لر�سمة، فاإن ذقن �ملر�أة 

�ل�سابة هو �أنف �ل�سيدة �لعجوز، و�أذن �ل�سابة هي عني �ملر�أة �لعجوز.
وكانت �أقدم ن�سخة من �لر�سمة �خلادعة للب�سر، ن�سرت على بطاقة بريدية 
�ملادة  مع  هنا  روؤيتها  ميكن  �لتي  هي  �سهرة  �لأك��رث  �لن�سخة  لكن  �أملانية، 

�ملرفقة.
و�لر�سمة تعود لفنان �لكاريكاتري �لربيطاين ويليام �إيل هيل، وظهرت يف 

جملة "بوك" �لأمريكية يف �ل�ساد�ض من نوفمرب عام 1915.
ير�ه  م��ا  �أن  زعما  فليندرز،  جامعة  يف  نف�ض  لعاملي  �أ�سرت�لية  در����س��ة  ويف 
�مل��ر�أة �لعجوز  �أن كبار �ل�سن يرون  �إىل  �ل�سخ�ض يعرب عن عمره، فاأ�سارت 

�أول، بينما يرى �ل�سباب �أو �سغار �ل�سن �لفتاة �ل�سابة.
ترت�وح  �أنثى،  و141  ذك��ر�   242 منهم  �سخ�سا،   393 �لدر��سة  و�سملت 

�أعمارهم بني 18 و68 عاما، بينما يبلغ متو�سط �أعمارهم 32 عاما.
�أن  منهم  طلب  ثم  ثانية،  مل��دة  �ل�ستطالع  عينة  على  �ل�سورة  عر�ض  ومت 
يحددو� جن�ض وعمر �ل�سخ�سية يف �لر�سمة عندما عر�ست عليهم مبا�سرة.

مع�سلة الر�ساعة تواجه الزعيمة 
الأم مبقر الأمم املتحدة

تو�جه رئي�سة وزر�ء نيوزيلند�، جا�سيند� 
�أرديرن، حتديات �سعبة يف �لأمم �ملتحدة 
لأول  ظهورها  بينها  م��ن  �لأ���س��ب��وع  ه��ذ� 
م��رة �أم���ام زع��م��اء �ل��ع��امل، ومو�عيد نوم 
�بنتها �لر�سيعة �لتي يبلغ عمرها ثالثة 
�أ���س��ه��ر. وت�����س��درت �أردي������رن، �ل��ت��ي يبلغ 
�ل�سحف  ع��ن��اوي��ن  ع���ام���ا،   38 ع��م��ره��ا 
و�سولها  منذ  �لعاملية،  �لأخبار  ون�سر�ت 
باتت  ع��ن��دم��ا  �أك��ت��وب��ر،  يف  �ل�سلطة  �إىل 
ثاين زعيمة منتخبة يف �لعامل تلد، وهي 
باك�ستان  وزر�ء  رئي�سة  بعد  �ل�سلطة،  يف 

�لر�حلة بينظري بوتو يف 1990.
�أ���س��غ��ر رئ��ي�����س��ة وزر�ء  �أردي�����رن  ت��ع��د  ول 
�أول  �أي�سا  و�إمن���ا  فح�سب،  نيوزيلند�  يف 
�أخ��ذ �ج��ازة لرعاية �لطفل وه��ي يف  من 
و��سع  نطاق  على  �إليها  وُينظر  �ل�سلطة، 

على �أنها رمز لتقدم �ملر�أة.
�أول كلمة لها يف  ��ستعد�دها لإلقاء  ومع 
�لأمم �ملتحدة تو�جه �أرديرن �أي�سا �ملهمة 
طويلة  مل�سافة  بال�سفر  �ملتعلقة  �ل�سعبة 
زعيما   130 نحو  و�سيكون  طفلة،  م��ع 
وع�����س��ر�ت �ل������وزر�ء م��وج��ودي��ن يف مقر 

�لأمم �ملتحدة هذ� �لأ�سبوع.

ماأ�ساة اإن�سانية 
عمرها 49 
يوما باملحيط

جن���ا ���س��اب �إن��دون��ي�����س��ي م���ن �ملوت 
ب���اأع���ج���وب���ة، م����وؤخ����ر�، ب��ع��دم��ا ظل 
عالقا و�سط �ملحيط ملدة 49 يوما 
كاملة، قبل �أن تتمكن �سفينة بنمية 

من �إنقاذه.
�لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  �ل�����س��اب  ويعمل 
خ�سبية  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى  ع��ام��ا   19
���س��غ��رية ل�����س��ي��د �ل�����س��م��ك وي����زوره 
ي�ستلم  ���س��خ�����ض  �أ���س��ب��وع��ي  ب�����س��ك��ل 
�ل�سباك،  يف  وقعت  �لتي  �لأ�سماك 
ومقابل ذلك يقدم له �ملاء و�لطعام 

و�لوقود.
�سحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������س���ب 
ف���اإن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  "غارديان" 
على  كانت  �لعائمة  �ل�سيد  من�سة 
�لرب،  م��ن  ك��ي��ل��وم��رت�   125 ب��ع��د 
�لنجاة  ���س��ي��ن��اري��و  ج��ع��ل  م���ا  وه����و 
مل  �إن  �سعبا،  �أم���ر�  �ل�سباحة  ع��رب 

يكن م�ستحيال.
جزيرة  م��ن  �أديل  �ل�ساب  وينحدر 
من�سة  وت���ت���و�ج���د  ���س��ي��الوي�����س��ي، 
�ل�����س��ي��د �خل�����س��ب��ي��ة ع�����ادًة يف مياه 
قوية  عا�سفة  هبوب  لكن  قريبة، 
�أبعدها  �مل��ا���س��ي  يوليو  �أو����س��ط  يف 

د�خل �ملحيط.
ب�سبب  �ملن�سة  هذه  �بتعدت  وحني 
�سوى  �ل�������س���اب  ي��ج��د  �ل����ري����اح، مل 
ولذلك  قليلة،  لأي��ام  تكفي  موؤونة 
�أما  �ل�����س��م��ك،  ���س��ي��د  �إىل  ����س��ط��ر 
ع��م��ل��ي��ة �ل��ط��ه��ي ف��ك��ان��ت ت��ت��م مبا 
�ل�سرب،  يحرق من خ�سب، ولأجل 
�ل��ب��ح��ر بثيابه  ي�����س��ف��ي م��ي��اه  ك���ان 
حتى يقلل ملوحتها قدر �لإمكان.

 10 �أن يثري �نتباه  وحاول �لعالق 
�سفن كربى مرت على مقربة من 
�ملكان �لذي كان فيه، لكن �ملركبات 

�لبحرية مل تكن تنتبه �إليه.
عمل  �لبنمية  �ل�سفينة  مل��ح  وح��ني 
ع��ل��ى رف���ع ق��ط��ع��ة م���ن ث��ي��اب��ه، وملا 
ف�سل �أي�سا يف هذه �لطريقة �أر�سل 
�إ�����س����ار�ت ر�دي������و، وه���و م���ا �ساعده 

�أخري� على �خلروج من حمنته.
�أنقذت  �ل���ت���ي  �ل�����س��ف��ي��ن��ة  �أن  ومب����ا 
�إىل  ط���ري���ق���ه���ا  ك���ان���ت يف  �ل�������س���اب 
�ليابان فقد وجد �لناجي نف�سه يف 
�إندوني�سيا  �إىل  لكنه عاد  �آخر،  بلد 

يف �لثامن من �سبتمرب �جلاري.
�أوق���ات���ا  ق�����س��ى  �إن�����ه  �إديل  وي���ق���ول 
كان  �أن���ه  ح��ت��ى  �ل��ب��ح��ر  يف  ع�سيبة 
يفكر يف �إلقاء نف�سه يف �ملاء وو�سع 
ك����ان يتذكر  ل��ك��ن��ه  مل���ع���ان���ات���ه،  ح���د 
يحثانه  �ل��ل��ذي��ن  و�ل���دي���ه  و���س��ي��ة 
يو�جه  بال�سرب حني  �لتحلي  على 

حمنا.

عاداتك مع القهوة 
تخربك عن �سخ�سيتك

�أكرث �مل�سروبات  �أن �لقهوة من  ل �سك 
وتختلف  �ل��ع��امل،  يف  �سعبية  �ل�ساخنة 
�آخ����ر،  ب��ل��د �إىل  ع������اد�ت ت��ن��اول��ه��ا م���ن 
وحتر�ض �لعديد من �ملقاهي و�ملطاعم، 
لزبائنها  ���س��ه��ي��ة  ق���ه���وة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 

بنكهات متنوعة.
وهي  حفيظ،  �سنام  �ل��دك��ت��ورة  وت��ق��ول 
�لع�سبية،  بالأمر��ض  خمت�سة  طبيبة 
جامعة  يف  ت���دري�������ض  ه���ي���ئ���ة  وع�������س���و 
تقديرك  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة،  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
تن�سئتك،  م��ن  ينبع  �أن  ميكن  �ل��ق��ه��وة 
�إخوتك  �أو  و�ل�����د�ك  ك���ان  �إذ�  وخ��ا���س��ة 
�لأكرب �سناً يبد�أون يومهم بكوب �سهي 

من �لقهوة يف �ل�سباح.
وت�سيف �لدكتورة حفيظ "رمبا تكون 

قد �ساهدت و�لديك يعيد�ن تعبئة كوب 
تت�سرب  �أو  �مل��ط��ب��خ،  يف  م�����ر�ر�ً  �ل��ق��ه��وة 
�أو رمبا  نومك،  �لن من غرفة  ر�ئحة 
يف  ثقافياً  تقليد�ً  �لقهوة  �سرب  يكون 
عائلتك �أو مدينتك، فالكثري من ذلك 

يتم تعلمه ومن ثم �لتعود عليه".
على  �أنف�سهم  �لقهوة  �ساربو  يعّود  فهل 
حقاً  يحبون  �أن��ه��م  �أم  �إل��ي��ه��ا؟  �حل��اج��ة 

مذ�ق �لقهوة �ل�سهية؟ .
�أن يكون  �إن �لأم��ر ميكن  يقول حفيظ 
وت�سرح  �لعاملني،  ه��ذي��ن  م��ن  م��زي��ج��اً 
�لقهوة  ���س��رب  �أح��ده��م يف  ب���د�أ  �إذ�  �أن���ه 
على �أ�سا�ض يومي، يتبادر �إىل ذهنه �أنه 
بحاجة �إىل �لكافيني، وبالتايل يبد�أ يف 

�لعتماد عليه. 

مفاهيم خاطئة عن املعلبات
�مل�ستخدمة حلفظ �خل�سرو�ت  �مللح  ولكن ماذ� عن كمية 
من  �لتخل�ض  ف���اإن  �لإخ���ب���اري،  �مل��وق��ع  بح�سب  �مل��ع��ل��ب��ة؟  
�ل�سائل �ملوجود باخل�سرو�ت �ملعلبة قبل طبخها يخل�سها 
من %35 تقريباً من ن�سبة �ل�سوديوم �ملوجودة  بها. بيد 
�أن ذلك يوؤدي �أي�سا �إىل فقد �لأطعمة �ملعلبة  لعنا�سرها 
�لغذ�ئية ول �سيما �لفيتامينات. لذلك من �ملف�سل �سر�ء 
�خل�سرو�ت �ملعلبة قليلة �لأمالح �أو منخف�سة �ل�سوديوم  

و�لتي تكون مرتفعة �لثمن بع�ض �ل�سيء.
ون�سر موقع ميل تامي �لأمريكي تقرير�ً لحتاد �لأطعمة 
�ملُعلبة باأمريكا CFA ي�سحح فيه �ملفاهيم �خلاطئة �لتي 
يتم تد�ولها عن �خل�سرو�ت �ملعلبة جاء فيه "�أن �لعتقاد 
باأن �ملعلبات غري �سحية هو �عتقاد خاطئ، �إذ �أن �لأغذية 
�ملعلبة ت�سم عنا�سر غذ�ئية  تطابق ما ورد يف �لإر�ساد�ت 
بتناول  ين�سح  لذ�  �لأمريكية".  �ل�سحة  ل��وز�رة  �لغذ�ئية 
�ملاأكولت  �أو  �ل��ب��ق��ول��ي��ات  وح��ت��ى  و�ل��ف��اك��ه��ة  �خل�����س��رو�ت 
ملا ورد  �أو جمففة، طبقاً  �أو جممدة  �لبحرية �سو�ء معلبة 
�لأطعمة  �حت���اد  ع��ن  ت��ق��اري��ر  ن�سر  يف  �ملتخ�س�ض  ب��امل��وق��ع 

.CFA ملُعلبة يف �أمريكا�
هناك �عتقاد �سائد �أن �لأطعمة �ملعلبة لي�ست مغذية غري 
و�لزر�عة"  �لأغذية  "جملة علوم  �ملن�سورة يف  �لأبحاث  �أن 
تكون  �أن  �ملُعلبة ميكن  �لأطعمة  �أن  �إىل  �أ�سارت  �لأمريكية 
�إفادة  �أكرث  مغذية و�سحية، ويف بع�ض �حل��الت قد تكون 

من نظري�تها �لطازجة و�ملجمدة.
�حلافظة  ب��امل��و�د  مليئة  �ملعلبات  �أن  �لع��ت��ق��اد  ي�سود  كما 
و�لأمالح، �إل �أنه ونظًر� لأن �لأطعمة �ملعلبة قد مت طهيها 
تلفها.  ملنع  �سرورية  لي�ست  �حلافظة  �مل��و�د  ف��اإن  بالفعل، 
�سالحية  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  نف�سها  �ل��ط��ع��ام  تعليب  فعملية 
كميات  ��ستخد�م  وج���ود  ي�سرتط  ل  ف��اإن��ه  ل��ذل��ك  �ل��غ��ذ�ء، 
بح�سب  �ملعلبات  د�خ��ل  �حلافظة  �مل��و�د  �أو  لالأمالح  كبرية 

.CFA لتقرير �خلا�ض مبنظمة�

مزايا وعيوب اخل�ضروات املعلبة
ت��ن��اول �خل�����س��رو�ت و�لفو�كه.  �أه��م��ي��ة  �ل��ك��ث��ريون  ي���درك 
من  �أك���رث  �ملعلبة  �خل�����س��رو�ت  ل��ت��ن��اول  �لبع�ض  مييل  ق��د 
�لطازجة. ولذلك دو�فع كثرية، منها �سهولة ��ستخد�مها. 
�سحيح �أن للخ�سار �ملعلبة مز�يا �إيجابية ولكن لها عيوبا 

�أي�سا. فما هي هذه �لعيوب؟
�خل�سار و�لفو�كه تت�سدر قائمة �لأغذية �ل�سحية. ولكن 
�ملز�يا  لها بع�ض  كان  و�إن  �ملعلبة؟ فهي  م��اذ� عن �خل�سار 
�ليجابية، �إل �أن خرب�ء �لتغذية يرون �أن تناولها حمفوف 
ل��ك��م م��ز�ي��ا وعيوب  ن��ق��دم  ي��ل��ي  �مل��خ��اط��ر، وف��ي��م��ا  ببع�ض 

�خل�سار �ملعلبة.
�ملز�يا:

ت��ن��اول �خل�سار  ي��ك��ون  ق��د  �ل���الزم���ة:  �لكمية  ت��اأم��ني   .1
على  يح�سلون  ل  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك  بالن�سبة  مفيد  �ملعلبة 
�سحيح  �ل��غ��ذ�ئ��ي.  نظامهم  يف  �خل�سار  م��ن  �ل���الزم  �لكم 
�ملفيدة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  بع�ض  تفقد  و�لفو�كه  �خل�سار  �أن 
�أثناء عملية حفظها، لكن يبقى بد�خلها �لكثري من �ملعادن 

و�لفيتامينات.
�ملعلبة  �خل�سار  حت�سري  بالطبع  �لتح�سري:  �سهولة   .2
�إعد�د  م��ن  بكثري  و�أ���س��رع  �أ�سهل  ه��و  ���س��اق،  ي��وم عمل  بعد 
�خل�سار �لطازجة. لكن هذ� �لنوع من �لر�حة، هو و�حد 
يف  �ل�سحية  �مل�ساكل  م��ن  لكثري  �لرئي�سية  �مل�سببات  م��ن 

كثري من �لبلد�ن وخا�سة �ل�سناعية.
�خل�سرو�ت  عك�ض  ع��ل��ى  ط��وي��ل��ة:  �سالحيتها  م���دة   .3
�ل���ط���ازج���ة، مي��ك��ن �لح��ت��ف��اظ ب��اخل�����س��رو�ت �مل��ع��ل��ب��ة ملدة 
�أنو�ع  �إىل خم�ض �سنو�ت، وهو ما يتيح تناول جميع  ت�سل 

�خل�سرو�ت حتى يف غري مو��سمها.
�خل�سرو�ت  ب��اأ���س��ع��ار  م��ق��ارن��ة  منخف�سة:  تكلفتها   .4

و�ل���ف���و�ك���ه �ل���ط���ازج���ة، ف����اإن ت��ك��ل��ف��ة �خل�����س��ار �مل��ع��ل��ب��ة �أقل 
خمتلفة  �أن���و�ع  �سر�ء  ميكن  وبذلك  �لطازجة،  من  بكثري 
�سعب  عليها  �حل�سول  يكون  قد  و�لفو�كه،  �خل�سار  من 

بالن�سبة لأ�سحاب �لدخل �ملنخف�ض.

جلوانب ال�ضلبية للخ�ضار املعلبة:
1. ي��ك��رث ����س��ت��خ��د�م �مل��ل��ح و�ل�����س��ك��ر و�مل�����و�د �حل��اف��ظ��ة يف 
�مل�سافة ميكن  �مل���و�د  ه��ذه  �ملعلبة.  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����س��رو�ت 
وي��ع��د مركب  ف��و�ئ��ده��ا.  و�ل��ف��و�ك��ه  ُتفقد �خل�����س��رو�ت  �أن 
يف  �مل�ستعملة  �حل��اف��ظ��ة  �مل���و�د  �أك���رث  ب��ني  م��ن  �لكربيتيت 
�مل��ع��ل��ب��ات، وي��ت��األ��ف ه���ذ� �مل��رك��ب م��ن جم��م��وع��ة م���و�د مثل 
ثاين �أك�سيد �لكربيت وكربيتيت �ل�سوديوم وغريها. وهنا 
�آثار �سلبية  تكمن �مل�سكلة، فتناول هذه �ملادة، قد يكون له 
حتمل  ع��دم  م�سكلة  م��ن  �لبع�ض  ي��ع��اين  �إذ  �ل�سحة  على 
�أعر��ض ت�سبه  �مل�سكلة تظهر على �سكل  �لكربيتيت، وهذه 
�لنف وطفح جلدي،  ب�سيالن  تتمثل  �أعر��ض �حل�سا�سية، 

بل و�أحيانا ت�سل �أحيانا �إىل �سيق حاد يف �لتنف�ض.
A مادة كيميائية  �لنوع  �لفينول من  2. تعد مادة ثنائي 
طالء  يف  ت�ستخدم  لز�ل���ت  ذل��ك  ورغ��م  بال�سحة.  م�سرة 
�جلزء �لد�خلي لعلب �لأغذية �ملحفوظة. علما �أن �لكثري 
��سطر�بات  ت�سبب  �مل���ادة  ه��ذه  �أن  �أث��ب��ت��ت  �ل��در����س��ات  م��ن 
هرمونية، فلهذه �ملادة مفعول ي�سبه مفعول �لأ�سرتوجني، 
ما يعني �أنها قد تكون �ل�سبب يف �نخفا�ض ن�سبة �خل�سوبة 
ل����دى �لأن����ث����ى وق����د مت��ه��د ل���الإ����س���اب���ة ب�����س��رط��ان �لثدي 

و�لربو�ستات.
خللو  �لإ���س��ارة  ف��اإن  �إيرنريونغ"،  "غيزونده  ملوقع  ووفقا 
�ملعلبات من ��ستخد�م هذه �ملادة �مل�سرة ل تعني بال�سرورة 
�أن علبة حفظ �خل�سرو�ت �أ�سبحت �آمنة، فبع�ض �ل�سركات 
�لفينول،  لثنائي  م�سابهة  كيميائية  م��رك��ب��ات  ت�ستخدم 

ولهذه �ملو�د ذ�ت �لتاأثري �مل�سر على �ل�سحة.

املعلبات الغذائية .. هل هي اآمنة ومفيدة حقا؟

لطاملا احتار كثريون يف االختيار بني اخل�ضروات الطازجة وبني املُعلبة التي توفر الوقت 
مقارنة  ال�ضحية  امل�ضادر  اإىل  تفتقر  قد  املعلبة  اخل�ضروات  اأن  البع�ض  يرى  واملجهود. 

مبثيلتها الطازجة، فما هو رد خرباء التغذية؟
من املعروف اأن اخل�ضروات والفاكهة  من اأهم م�ضادر التغذية ال�ضحية، لكن يبقى الطعام 
�ضحيا  بعد تعليبه؟  العديد من الدرا�ضات اأثبتت اأنه ال يوجد فرق بني اخل�ضروات املعلبة 
والطازجة من حيث القيمة الغذائية. وبح�ضب موقع بو�ضطن غلوب االأمريكي فقد وجد 

العلماء يف درا�ضة  حديثة بجامعة ميت�ضغان اأن اخل�ضروات املعلبة 
قدمت مقارنات غذائية مماثلة للطازجة واملجمدة.

فقدان  يف  تت�ضبب  التعليب  يف  امل�ضتخدمة  الت�ضخني  ملية 
الفيتامينات االأقل ا�ضتقراًرا يف املاء مثل فيتامني B  و C  اأما 
ما يبقى من هذه الفيتامينات يظل �ضليمًا عندما يتم تخزينه 
فيه  توفر  الذي  الوقت  يف  اأنه  الدرا�ضة،  واأو�ضحت  ل�ضهور. 

يف  ال�ضليمة  الغذائية  العنا�ضر  كل  الطازجة  اخل�ضروات 
اإىل  وو�ضولها  انتقاوؤها  عملية  اأن  اإال  البداية، 

قد  اأي��ام،  لعدة  الثالجة  يف  و�ضعها  ثم  منزلك 
فوائدها.  على  للق�ضاء  كافية  ع��وام��ل  تكون 

االأمر  يتعلق  عندما  اأن��ه  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت 
 ، واالألياف  واملعادن   ،  E و   A مثل   بالفيتامينات 

فاإن اخل�ضروات املعلبة ت�ضبح مماثلة يف القيمة 
الغذائية لتلك الطازجة اأو حتى  املجمدة.

انحتي 
ج�سمك 
بتقنية 
التربيد
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�ش�ؤون حملية

طالبًا اإماراتيًا يكملون بنجاح فرتة التدريب امل�ضرتك لعام 2018 يف اليابان  11

الطالب الإماراتيني يبدعون يف ور�سات التدريب والتجارب اجلديدة يف اأ�سهر ال�سركات اليابانية 

�ضمن الربنامج الثقايف امل�ضاحب

معر�ش العني للكتاب يناق�ش اآفاق الكتابة للطفل 

ملناق�ضة م�ضروع �ضرف مياه االأمطار

جامعة الإمارات ودائرة التخطيط العمراين تعقدان اجتماعًا تن�سيقيًا

�سعيد بن حم يزور معر�ش العني للكتاب

•• دبي - الفجر

  �أكمل 11 طالباً �إمار�تياً بنجاح برنامج �لتدريب �ل�سيفي 
�ليابانية  �لتكنولوجية  �ل�����س��رك��ات  �أ���س��ه��ر  يف  �مل�����س��رتك 
 )JICE( �ل���دويل  للتعاون  �ليابان  مركز  يقوم  ،حيث 
م��ن قبله، وذلك  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج،  ه��ذه  بتن�سيق 
بهدف تطوير �ملو�هب �لإمار�تية �لو�عدة �ملتخ�س�سة يف 
جمالت علوم �لكيمياء، �لكهرباء، �لهند�سية �مليكانيكية 
و هند�سة �لطاقة �ملتجددة، ف�ساًل عن تنمية �ملجتمعات 
�لتدريب  ف��رتة  وتعد  �خل�سر�ء.  و�لتكنولوجيا  �لذكية 
�ملمتدة بني 8 �إىل 10 �أ�سابيع  فر�سة مثالية ل يح�سل 
ف��ي��ه��ا  �مل�����س��ارك��ون ع��ل��ى خ���ربة عملية ف��ق��ط،و�إمن��ا يتاح 
�ليابانية،كما  �ل�سركات  �أف�سل  يف  �لأب��ح��اث  �إج���ر�ء  لهم 
و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �لثقافة  �إطالعهم على جو�نب  يتم 

�ملجتمعية  وتعلم درو�ض �للغة �ليابانية.
�ليابانية  و�ل�سناعة  و�لتجارة  �لقت�ساد  وز�رة  وترعى 
�ل�سابع  عامها  دخولها  وم��ع  بالكامل،  �لتدريب  بر�مج 
على �ل��ت��و�يل  بلغ ع��دد �لإم��ار�ت��ي��ني  �مل��ت��درب��ني لل�سنة 
�لوفد  �سم  ثانية  جهة  م��ن   . ط��ال��ب��اً    69 �ىل  �حلالية 
يف  ي�ساركن   ، طالبات   6 �حل��ايل  �لإم��ار�ت��ي  �لطالبي 
�ل���ربن���ام���ج،وه���ن م���ن ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا ومعهد 
�أ�سماء  ،ك��م��ا و���س��م��ل��ت  ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�����س��در 

�ل�سركات �ليابانية  �لتي عقدت فيها ور�سات �لتدريب ؛ 
مركز فونتري  لالأبحاث و �لعلوم �لذرية �لتطبيقية يف 
جامعة �إيبار�كي ، �سركة ميت�سوبي�سي لل�سناعات �لثقيلة 
ومركز توتوري  لإعادة تدوير �ملو�رد يف �سركة يوكوجاو� 

�إلكرتيك.
 ، �ل��ي��اب��ان  �أر�����ض  �إىل  �ل��ط��ل��ب��ة �ملبتعثني  وع��ن��د  و���س��ول 
بيئاتهم �جلديدة  �لد�خلي يف  �لتدريب  لنظام  �ن�سمو�  
�لأ�سا�سية  �ل��ل��غ��ة  م���ه���ار�ت  ت�سمنت  مت��ه��ي��دي��ة  ب�����دور�ت 
و�آد�ب �لأعمال و�ل�سلوك  وحما�سرة عن كيفية ممار�سة 
و�لتي   ، "كايزن"  وتطبيق  �ليابانية  �لتجارية  �لأعمال 
ي�سري �إىل "�لتح�سني �مل�ستمر" د�خل مكان �لعمل.  وقام 
�ليابانية  �إىل مدينة هريو�سيما  �لطالب بزيارة ثقافية 

ومنتزه �ل�سالم �لتذكاري �خلا�ض بها.
من جانبه قال �لطالب عمر�ن �لزيدي من كليات �لتقنية 
يوكوجاو�  �سركة  يف  ت��دري��ب��ه  ف��رتة  �أجن���ز  ،�ل���ذي  �لعليا 
و�خل���ربة  �مل��ع��رف��ة  لك��ت�����س��اب  �سعيد  "�إنني  �إل��ك��رتي��ك: 
(وهي   SCAD  ( تكنولوجيا   جم��ال  يف  �لتطبيقية 
عبارة عن �لتحكم �لإ�سر�يف و�كت�ساب �لبيانات عرب  نظام 
�حلقيقي  �ل��وق��ت  يف  �ملعلومات  ويحلل  يجمع  كمبيوتر 
�سناعات  يف  م��ع��د�ت  �أو  م�سنع  يف  و�لتحكم  للمر�قبة 
�ملياه  وفح�ض  و�لال�سلكية   �ل�سلكية  بالت�سالت  تعنى 
�إىل  �إ�سافة  و�لغاز   �لنفط  �لطاقة  وتكرير   ، و�لنفايات 

ما ي�سمى )EPMS(  �لتي ترمز �إىل حلول �إد�رة خط 
�ستكون  هناك  تعلمه  ما  �إن  م�سيفا   ، �ملوؤ�س�سات  �أنابيب 

مفيد لأبحاثه  �مل�ستقبلية. 
من  �ملاج�ستري  طالبة   ، �لتميمي  م��رمي  �ل�سيدة  وقالت 
معهد م�سدر يف جامعة خليفة ، �لتي ق�ست فرتة تدريبها 
يف حمافظة ناغا�ساكي  وحتديد�ً يف �سركة ميت�سوبي�سي 
ر�ئعة   جت��رب��ة  بالفعل  ك��ان��ت  لقد   ، �لثقيلة  لل�سناعات 
و�ل�سخ�سية.  �لتعليمية  م��ه��ار�ت��ن��ا  ���س��ق��ل   ن��اح��ي��ة  م��ن 
ب�ساأن  تتوقعه  ك��ن��ت   �أك���رث مم��ا  تعلمت  ب��اأن��ه��ا   م��ن��وه��ت��اً 
خمترب  يف  �ل�سم�سية   ومنها  �ملتجددة   �لطاقة  م�سادر 
�أج��ري��ت ح��ول �مل�ساريع  �ل��ت��ي  نقل �حل����ر�رة، و�لأب���ح���اث 
و�لتقنيات �ملتطورة �ساهمت يف دعم  �أطروحتها �لقادمة 
لديها خطط  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لأن  كمهند�سة، 
و�لتز�مات �سخمة فيما يتعلق بقطاع �لطاقة �ملتجددة ". 
وكانت هذه �ل�سنة �لثانية ل�سركة توتوري لإعادة تدوير 
�مل�سادر �لتي ت�ستقبل من خاللها �لطالب �ملتدربني من 
قامت  �ل�سدد   وبهذ�  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
طالبة   ، �حلو�سني  �أحمد  �سالح  �إ�سماعيل  خلود  �لآن�سة 
ما  بتطبيق   ، م�سدر  معهد  ح��رم  م��ن  �ملاج�ستري  درج��ة 
تعلمته من ور�ض عمل "كاي�سن" �إىل خط �إنتاج بورو�ض 
�ألفا ، �لذي يحول مو�د �لزجاج �ملعاد تدويره �إىل زجاج 
رغ���وي خ��ا���ض �ل���ذي ي�ستخدم يف ح��ل��ول  ت��وف��ري �مل��ي��اه ، 

و�أكدت  �لكريهة �جلوية.  �لرو�ئح  و�إز�ل��ة  �لرتبة  تكييف 
�لتي تلقته ودوره  �حلو�سني  على مدى جودة �لتدريب 
�لعمل �سمن  �لو�قعية وكيفية  �لتجارب  �لفاعل يف فهم 
فريق حمدد،جنباً �إىل جنب مع  تعريف �لق�سايا و�إيجاد 

�حللول �ملمكنة خطوة بخطوة.
�لعام  �ملدير   ، مي�سيما  منهريو  �ل�سيد  ق��ال   ، جهته  من 
�لتدريب   ب��رن��ام��ج  "يعد  ظ��ب��ي:  �أب����و  يف  ج��اي�����ض  مل��ك��ت��ب 
�لد�خلي مثاًل  يحتذى به لأب��رز �لطالب  يف �لإمار�ت 
و�لثقافية  و�لتعليمية  �لتقنية  �لذين يدعمون فطنتهم 
يف بع�ض �ل�سركات �لأكرث �سهرة يف �ليابان.  مو�سحاً يف 
خ�سم حديثه باأننا  يحدونا �أمل كبري يف �أن يتم تطبيق 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  مل�سلحة  �ليابان  يف  تعلموه  م��ا 
�ل��ربن��ام��ج على  ن��رى جن��اح ومن��و  �أن  ي�سعدنا  و  �ملتحدة 
من   مزيد  �إىل  ونتطلع  �ملا�سية   �ل�سبع  �ل�سنو�ت  م��دى 
�لتعاون و�لتطوير �ملتبادل للخرب�ت �لب�سرية و�لرو�بط 

بني بلدينا ".
�لد�خلي  �ل��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  "يعد  مي�سيما:  و�أ����س���اف 
للطالبة  جاي�ض  بها   يقوم  �لتي  �لعديدة  �لرب�مج  �أح��د 
�لإمار�تيني  �ل�ساعني �إىل مو��سلة تعليمهم يف �ليابان. 
�للغوية  �لدر��سة  خالل  من  خمتلفة  بر�مج  �إتاحة   مع 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لأك���ادمي���ي���ة و�ل��ف��ن��ي��ة يف ك���ل م���ن �ملرحلة 

�جلامعية وم�ستوى �لدر��سات �لعليا.
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حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د �آل 
نهيان، ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني، �نعقدت �أم�ض 
�أجيال  �لطفل: م�ستقبل  "�أدب  بعنو�ن  ندوة حو�رية 
�لكتابة"، مب�ساركة كل من �لكاتبتان �ل�سيخة مرمي 
�سامح  �لأدي���ب  و�أد�ره����ا  �ل�سريف،  وبثينة  �لقا�سمي 
�لثاين  �ل��ي��وم  فعاليات  �إط���ار  �سمن  وذل���ك  ك��ع��و���ض، 
�لثقافة  د�ئ���رة  تنظمه  �ل��ذي  للكتاب  �لعني  ملعر�ض 
و�ل�سياحة - �أبوظبي من 23 �سبتمرب �إىل 2 �أكتوبر 

يف مركز �لعني للموؤمتر�ت، 
�لكتابة  يف  �لإبد�عية  جتربتهما  �لأديبتان  وتناولت 
للطفل، حيث د�ر �حل��و�ر ح��ول حمفز�ت �لإل��ه��ام يف 
�أم  �أدب��اً  �لكتابة لالأطفال وهل يكتب �لأدي��ب للطفل 
من  �ل�سعب  �لنوع  ه��ذ�  يكتب  حني  طفاًل  يعود  �أن��ه 
�حلاجة  ح���ول  �ملناق�سة  وت��رك��زت  �لأدب�����ي؟  �لإب�����د�ع 

�لتطور  ت�����س��ارع  م��ع  �لطفل  �أدب  على  �ل��رتك��ي��ز  �إىل 
�لأجهزة  �إىل  �لأط����ف����ال  و�ن�������س���ر�ف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
�مل�ساركتان  كما حتدثت  �لكتاب،  عن  �للوحية عو�ساً 
�ل�سيخ  له  �ملغفور  ل�سخ�سية  �ل��رم��زي  �حل�سور  عن 
�أدب  ث��ر�ه، يف  �هلل  نهيان، طّيب  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
يف  حت�سر  �ل��ت��ي  و�ل�سخ�سيات  �لإم���ار�ت���ي،  �ل��ط��ف��ل 
و�أ�سطورية  خيالية  من  لالأطفال،  �لأدبية  �لتجارب 
�إىل تر�ثية وحكائية و�سوًل �إىل تلك �لو�قعية �لتي 
يحاكي �لأطفال �سلوكياتها وت�سرفاتها و�أخالقياتها 

ومثلها �لعليا فيقتدي بها ويعي�سها يف حياته.
وجوه  �ل��ق��ا���س��م��ي  م���رمي  �ل�سيخة  �ل��ك��ات��ب��ة  و�أب�����رزت 
جزء�ً  �ع��ت��ربت��ه  و�ل����ذي  �لأط���ف���ال  �أدب  م��ع  تفاعلها 
�أ���س��ا���س��ي��اً م��ن حياتها وع��امل��ه��ا م��ن��ذ �ل��ط��ف��ول��ة، حيث 
�رتبطت �رتباطاً وثيقاً بالأطفال وحياتهم، وكّر�ست 
وق��ت��ه��ا و�أدو�ت����ه����ا �لإب���د�ع���ي���ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �أح����الم 
مثل  مو�سوعات  يف  وبخا�سة  وخماوفهم  �لأط��ف��ال 

�ل��ت��ن��م��ر و�ل���ت���وح���د و�خل�����وف م���ن �لآخ�����ر و�سغوط 
�حلياة �ملدر�سية،كما يف جتربتها �لأدبية مع كتابيها 
"�آدم �لف�سويل" و"متكامالن معاً"، كما ��ستعر�ست 
كتابتها من وحي �إرث �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل وبخا�سة 
�ملوؤثر�ت  �إىل  �إ���س��اف��ًة  �لعرب"،  "حكيم  كتابها  يف 
�ختفت  "�أين  كتابها  عك�سها  �لتي  �لعالية  �لتخييلية 
و�ملكتبة ح�سة  للقر�ءة  يكون  �أن  متمنيًة  �حلروف"، 
در��سية م�ستقلة يف �ملناهج �لدر��سية مبا يتيح للطفل 
�أن يطلق �لعنان ملخيلته بعيد�ً عن �سر�مة �مل�ساقات 

�لرتبوية يف �ملدر�سة.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ت��ع��ّم��ق��ت �ل��ك��ات��ب��ة بثينة �ل�����س��ري��ف يف 
معتربًة  و�لإن�ساين،  �لوطني  بالوعي  �لطفل  عالقة 
�أن��ن��ا ن��خ��ط��ئ ح��ني ن��خ��اط��ب �ل��ط��ف��ل ع��ل��ى �أن����ه طفل 
دوم��اً، فهو جزء من حا�سر �لوطن وم�ستقبله، وهو 
�لأمل �لذي نبني به �لغد �مل�سرق لدولتنا، وبخا�سة 
مع كتابها "و�م م�سدركم �ملوثوق" �ملوجه لالأطفال 

و�لذي ي�ستهدف توعيتهم عن خماطر �ل�سائعات وما 
و�إثارة  �لتفرقة  بث  يف  دور  من  تلعبه  �أن  لها  ميكن 
�لفتنة وزعزعة �أمن �لأوطان و�لدول، كما ��ستعر�ست 
�لكاتبة جتربتها �لرتبوية مع �بنتها �لتي ��ستطاعت 
�أهمية  �إىل  م�سريًة  مبكرة،  عمر  يف  كاتبة  ت�سبح  �أن 
�لقر�ءة  لالأطفال يف  م�ساند�ً  دور�ً  �لآب��اء  �أن ميار�ض 

و��ستنباط �لعرب و�حلكمة من �لكتب �ملقروءة.
م��ن جهة �خ���رى، ي��و����س��ل رك��ن �لإب����د�ع يف معر�ض 
بر�جمه  ع��رب  �لأط��ف��ال  ��ستقطاب  يف  للكتاب  �لعني 
�ل��ت��ي ت��وف��ر م�����س��ادر �لإلهام  �مل���ت���ع���ددة،  وف��ع��ال��ي��ات��ه 
بالأفكار  ومتنوع  ث��ري  برنامج  خ��الل  م��ن  لل�سغار 
�لإبد�عية و�ملهار�ت و�لأن�سطة �لتثقيفية. حيث �سهد 
يوم �أم�ض �إقباًل من قبل طالب وطالبات �ملد�ر�ض يف 
�لفرتة �ل�سباحية، بالإ�سافة �إىل �لزو�ر �لأطفال يف 
�لفرتة �مل�سائية، و�لذين �ساركو� يف ور�ض عمل جتمع 

�لأطفال مع �لو�لدين لتنفيذ �أعمال فنية ملهمة.
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بجامعة  ل��ل��م��ي��اه  �ل���وط���ن���ي  �مل����رك����ز  ع���ق���د 
ممثلي  م��ع  تن�سيقياً  �جتماعاً   ، �لإم����ار�ت 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ�����رة 
�أب���وظ���ب���ي وب���ال���ت���ع���اون م���ع هيئة  لإم�������ارة 
ملناق�سة م�سروع �سرف  – �أبوظبي،  �لبيئة 
�أخرى،  م�سرتكة  وم�ساريع  �لأم��ط��ار  مياه 
بني  �لقائم  �ل�سرت�تيجي  للتعاون  تعزيز�ً 
�جل��ان��ب��ني ل��ت��وح��ي��د �جل��ه��ود �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
حتقيق �ل�ستد�مة يف مو�رد �ملياه �لطبيعة 
�لطرق  ب����اأح����دث  وت���ط���وي���ره���ا  و�إد�ر�ت�����ه�����ا 

من  ع��دد  بح�سور  وذل��ك  �ملبتكرة  �لعلمية 
�إمارة  بلدية  وممثلي  و�لباحثني  �خل��رب�ء 

�أبوظبي. 
وق����دم �لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور حم�����س��ن �سريف 
عر�ساً  للمياه  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  م��دي��ر   –
ت��و���س��ي��ح��ي��اً ���س��ام��ال ع���ن ����س��ت��خ��د�م نظم 
�ل�سرف �ل�سحي ملياه �لأمطار يف �أبو ظبي، 
يف  �جلوفية  �ملياه  منا�سيب  خف�ض  وكيفية 
��ستخد�م  و�إمكانية  �ملياه،  جتمعات  مناطق 
�لعميقة  �جلوفية  خ��ز�ن��ات  يف  �حلقن  �أب��ار 
وفعال  مبتكر  كبديل  �لتبخري،  و�أح��و����ض 
ل�سرف  �لتقليدية  �لطرق  من  كلفة  و�أق��ل 

م��ي��اه �لأم����ط����ار، وخ��ف�����ض م��ن��ا���س��ي��ب �ملياه 
�جلوفية.  وذكر �لدكتور �سريف: ياأتي هذ� 
�لجتماع �سمن م�سروع در��سة �لطرق غري 
بلدية  �لأمطار يف  مياه  ل�سرف  �لتقليدية 
�أب����و ظ��ب��ي، ك��م��ا مّت م��ن��اق�����س��ة در�����س���ة حفر 
�جلوفية  �ملياه  حقول  يف  �ملياه  حلقن  �آب��ار 
متكاملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  و�ن�����س��اء  �لعميقة 
�جلغر�فية،  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  ب��ا���س��ت��خ��د�م 
كبري�ً  �هتماماً  �أبوظبي  بلدية  تويل  حيث 
و��ستخد�م  �مل���ب���ت���ك���رة  �ل����ط����رق  ب��ت��ط��وي��ر 
هيئة  مع  بالتعاون  �حلديثة  �لتكنولوجيا 

�لبيئة باأبوظبي.  وجامعة �لإمار�ت. 
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بن  م�سلم  ب��ن  حممد  �سعيد  �ل�سيخ  �أ���س��اد 
�لن�سر  دور  ع����دد  ب��ن��م��و   ، �ل���ع���ام���ري  ح���م 
�مل�ساركة فى معر�ض �لعني للكتاب يف دورته 
�أبوظبي  هيئة  تنظمها  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ا���س��رة، 
�لعني  مركز  يف  حاليا  و�لثقافة  لل�سياحة 

للموؤمتر�ت.
و�أكد بن حم على �أن معر�ض �لعني للكتاب 

���س��ار ح��دًث��ا م��ه��ًم��ا ي��رتق��ب��ه �أب���ن���اء �ملدينة 
�أن�سطة  من  يت�سمنه  ملا  عام  كل  ومثقفيها 
�ملحلية  �لن�سر  دور  م��ن  ق��وي��ة  وم�����س��ارك��ات 
�إىل  م�سرًي�  �ملختلفة،  �لثقافية  و�ملوؤ�س�سات 
�أن �ملعر�ض �أخذ مكانته �لتى ي�ستحقها بني 
�ملعار�ض �لدورية بالدولة ، م�سيد�ً بالتطور 

�مل�ستمر للمعر�ض عاماً بعد عام.
ج����اء ذل����ك ف���ى �أع���ق���اب �جل���ول���ة �ل��ت��ى قام 
�سعادته  عن  �أع��رب  حيث  �ملعر�ض،  فى  بها 

وبر�مج،  �أن�سطة  م��ن  �ملعر�ض  ي�سمه  مب��ا 
و�لكتاب  �مل��ث��ق��ف��ني  ب���ني  ث��ق��اف��ي��ة  ول���ق���اء�ت 
و�ل�سعر�ء �لإمار�تيني من جهة، ومن جهة 
�لثقافى  �ل��وج��ه  �ب���ر�ز  على  �لعمل  �أخ���رى 
�لقارئ  ب���ني  �ل��ع��الق��ة  ل��ل��م��دي��ن��ة وت��وث��ي��ق 
ذلك  عن  ينتج  ما  �إىل  بالإ�سافة  و�لكاتب 
من تالقح فكرى هام، مبا ي�سهم فى تعزيز 

�لنتماء و�لولء �لوطنى.
�أكتوبر  من  �لثاين  حتى  �ملعر�ض  وي�ستمر 

�مل���ق���ب���ل، وي�����س��ت��ق��ب��ل ج���م���ه���وره ي���وم���ي���اً من 
ومن  ظ���ه���ر�ً،   1 �إىل  ���س��ب��اح��اً   9 �ل�����س��اع��ة 
9 م�ساًء، ويوم �جلمعة من  5 �إىل  �ل�ساعة 

�ل�ساعة 5 �إىل 10 م�ساًء.
�مل��ع��ر���ض ع��ل��ى م���دى �سنو�ته  �أ���س��ه��م  وق���د 
يف  �لثقافية  بال�ساحة  ب��الرت��ق��اء  �ل�سابقة 
�له��ت��م��ام ب�سناعة  �ل���ع���ني، ومن���و  م��دي��ن��ة 
�ل���ك���ت���ب مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب وروؤي��������ة و�أه�������د�ف 
�أبوظبي   - و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ������رة 

�لأن�سطة  ودع������م  ت���ع���زي���ز  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
�لعني. �ل��ث��ق��اف��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة   و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
للمهتمني  للكتاب  �ل��ع��ني  م��ع��ر���ض  وي��ت��ي��ح 
�لط��������الع ع���ل���ى �أح��������دث �لإ��������س�������د�ر�ت يف 
و�لتاريخ  و�ل�سعر  و�لفكر  �لأدب  جم��الت 
�لأكادميية  �لكتب  من  متنوعة  وجمموعة 
�لإمار�تيني  ك��ت��اب��ه��م  ول���ق���اء  و�ل���رتب���وي���ة 
�ملف�سلني و�لطالع على �أحدث �إنتاجاتهم 

و�إ�سد�ر�تهم �لأدبية.

يت�ضمن توقيع 11 كتابًا ملوؤلفني اإماراتيني وعرب واأجانب
كلمة للرتجمة ينظم ندوات مفتوحة 

يف معر�ش العني للكتاب 2018
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�لذي يقام   �سمن فعاليات �لربنامج �لثقايف ملعر�ض �لعني للكتاب 2018، 
�حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ب��ن حممد  �ل�سيخ طحنون  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
منطقة �لعني، �أعلن م�سروع "كلمة" للرتجمة يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
�لكتاب  م��ن  لنخبة  كتاباً   11 توقيع  حفالت  تنظيم  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،   –
�لإمار�تيني و�لعرب و�لأجانب. بالإ�سافة �إىل ��ست�سافة ندوتني حو�ريتني 
ت�سلطان �ل�سوء على �لكتب �ل�سادرة عن م�سروع "كلمة"، مب�ساركة نخبة 
للمو�سم  ل��ل��ق��ر�ءة  كلمة  ن���ادي  فعاليات  �سمن  �لفكر  ورو�د  �مل��وؤل��ف��ني  م��ن 

�حلايل. 
بالإنابة  �لكتب  د�ر  لقطاع  �لتنفيذي  وقال عبد�هلل ماجد �آل علي – �ملدير 
�لكتب  توقيع  فعالية  "تاأتي  �أب��وظ��ب��ي:   – و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  يف 
تبني  �ملجتمع على  �سر�ئح  �لقر�ء وخمتلف  لتحفيز  و�لندو�ت و�حلو�رية، 
�لقر�ءة كمنهج حياة، بالإ�سافة �إىل توعية �ملجتمع مبا ميتلكه من عقول 
مبدعة ومفكرة يف جمالت �لأدب و�لتاأليف و�لرتجمة، ونهدف من خالل 
تنظيم فعالية توقيع �لكتب �إىل توفري �لأر�سية �لتي يلتقي عليها �لكاتب 
مع قر�ئه و�كت�ساب جمهور جديد، وكذلك منح �لقارئ فر�سة لقاء �لكاتب 
و�لأدبيات  �لتوجهات  تنوع  �لكتب  توقيع  فعالية  تعك�ض  كما  وحم��اورت��ه. 
ي��وؤك��د على ث���ر�ء �ساحتنا  11 مب��ا  �ل���  �مل��وؤل��ف��ون  �ل��ت��ي يعاجلها  و�مل��و����س��ي��ع 
و�لثقافية  �لأدبية  باحلركة  �ملتز�يد  �ملجتمعي  �لهتمام  وكذلك  �لثقافية، 
�لعديد  للمجتمع  �سيقدم  �أنه  يقيناً  نوؤمن  �لذي  �حل��ر�ك  وهو  �لإمار�تية، 
من �لنماذج �مللهمة �لتي �ستكون قدوة لتخريج جيل جديد من رو�د �ل�ساحة 

�لثقافية و�لأدبية يف دولة �لإمار�ت".
�سرقي  "جنوب  كتاب  كتاب  من  ن�سخهم  توقيع  �ملعر�ض  جلمهور  وت�سّنى 
�سبه �جلزيرة �لعربية يف فرتة ما قبل �لإ�سالم من خالل �مل�سادر �لعربية 
 27 يوم �خلمي�ض  و�سيتمكنون يف  �سبتمرب.   24 �أم�ض  �لإ�سالمية" م�ساء 
�جلو�ء"،  "ظبية  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ي  ل��ق��اء  م��ن  م�����س��اًء  �ل�����س��اد���س��ة  يف  �سبتمرب 

وكذلك �بن موؤلف كتاب "�أبوظبي وجهتنا".
موؤلفة  بلقاء  م�ساًء   6 �ل�ساعة  �سبتمرب يف   28 يوم  �ملعر�ض  رو�د  ويحظى 
كتاب "�سوت �لر�ساد"، وموؤلف كتاب "�لأخالق و�لأدب و�حلكمة يف �ملوروث 
�لإمار�تي"، ويف نف�ض �ليوم �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساًء �أي�ساً �سيكون �للقاء مع 
موؤلفة �لق�سة �لق�سرية �ل�سادرة باللغة �لإجنليزية و�ملخ�س�سة لالأطفال 
"عندما  �أو   When Refugee becomes Home"بعنو�ن
�أطفال  تتناول فيها معاناة �لالجئني من  و�لتي  �إىل وطنه،  يعود �لالجئ 
مبوؤلفة  �لزو�ر  �سيلتقي  م�ساًء  �خلام�سة  �ل�ساعة  �سبتمرب  �سوريا. ويف 29 

كتاب �سعر �لأطفال ومو�سيقاه يف �ملدة �لو�قعة بني 2000 2010-. 
�ملعر�ض فر�سة لقاء موؤلف كتاب ن�سف  لزو�ر  �أي�ساً  �لربنامج  ويتيح هذ� 
6 م�ساًء.  30 �سبتمرب يف  قرن ويزيد يف رح��اب �لتعليم وذل��ك يوم �لأح��د 
بلقاء  �أكتوبر  من  �لأول  �لإثنني  يوم  �لكتب  توقيع  فعالية  تختتم  �أّن  على 
موؤلفي كتب �سو�حل �لإمار�ت يف �لع�سور �لقدمية، ورو�يات وذكريات من 

ما�سي �لإمار�ت وعتيج بن رو�سه �لظاهري يف �ل�ساد�سة م�ساًء. 
وعلى �سعيد �لندو�ت �حلو�رية، يوجه نادي كلمة للقر�ءة دعوته للجمهور 
�سمن  �سينظمها  �لتي  ندو�ته  يف  للم�ساركة  للكاتب  �لعني  معر�ض  ورو�د 
�لكتاب  م��ع  �جلمهور  يلتقي  حيث  للمعر�ض،  �لثقايف  �لربنامج  فعاليات 
�ل�ساعة  25 �سبتمرب بني  �إ�سد�ر�ت كتب كلمة، وتقام يوم  �أحدث  مناق�سة 
�لندوة  وتدير  "�لعنا�سر"  كتاب  تناق�ض  ن��دوة  ع�سر�ً   5:45  –  5:00
�لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  يف  �ل��ع��ل��وم  كلية  م��ن  �لفال�سي  منى  �ل��دك��ت��ورة 
�ملتحدة. كما تقام ندورة حو�رية �أخرى يوم 1 �أكتوبر بني �ل�ساعة 6:00 - 
6:45 م�ساًء ملناق�سة كتاب "من �أين ياأتي غذ�وؤنا" وتدير �لندوة ندى زهري 

�أبو �لأديب، مدير �إد�رة �لتغذية �ملجتمعية يف �سركة �سحة – �أبوظبي
من  �لعديد   2018 للكتاب  �ل��ع��ني  ملعر�ض  �لثقايف  �ل��ربن��ام��ج  ويت�سمن 
�لندو�ت و�جلل�سات �حلو�رية �لتفاعلية مع رو�د �لثقافة و�لفكر �لإمار�تيني. 
و�لتي تطرح �لعديد من ق�سايا �لفكر و�لإبد�ع يف �مل�سهد �لثقايف للنقا�ض. 

بالإ�سافة �إىل باقة من �لأم�سيات �ملو�سيقية.
وي�سلط �لربنامج �لثقايف عرب جمموعة من �أن�سطته �ل�سوء على �ل�ساحة 
�لفنية، من خالل ��ست�سافة عرو�ض مو�سيقية متنوعة، من بينها عر�ض 
بلو�س�ستان  ح�����س��ارة  ع��ن  �لكثري  ���س��ريوي  و�ل���ذي  بلو�س�ستان،  م��ن  �أحل���ان 
وعر�ض ماتريو�سكا  �لفلكلوري،  �ملو�سيقي  و�لأد�ء  �لأزي���اء  عرب  �لقدمية 
�لدمية �لرو�سية، �لذي �سيقدم �ملو�سيقى �لكال�سيكية �لرو�سية �لتي حتظى 
ع�ساق  يلهمون  كبار  فنانون  ويوؤديها  و��سع،  عاملي  وح�سور  كبري،  بتاريخ 
جمموعة  يقدمه  و�ل��ذي  �لفجرية،  بحر  وعر�ض  �لكال�سيكية.  �ملو�سيقى 
علي  �لفنان  بقيادة  للفنون �جلميلة  �لفجرية  �أكادميية  فناين وطلبة  من 
ماي  موؤ�س�سة  تقدمها  �جل���از  ملو�سيقى  ع��ر���ض  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �حلفيتي، 

ميو�سك هيد، وعر�ض مري�سي �م للمو�سيقى �لهندية. 
�ل�ساعة  من  يومياً  �ل��زو�ر  ل�ستقبال  �أب��و�ب��ه  للكتاب  �لعني  معر�ض  يفتتح 
�ل�ساعة �خلام�سة ع�سر�ً حتى  �لو�حدة ظهر�ً، ومن  �لتا�سعة �سباحاً حتى 
يف  م�ساًء  �لتا�سعة  �إىل  ع�سر�ً  �خلام�سة  من  �جلمعة  وي��وم  م�ساًء،  �لتا�سعة 

مركز �لعني للموؤمتر�ت، �لدخول جماناً.



الغ�سل املتكرر لل�سعر  يوؤدي لأ�سرار بالغة

ل  �أنها  يعني  ما  غ��ازي��ة،  غري  بالتربيد  �جل�سم  نحت  تقنية 
تتطلب �إجر�ء �أية جر�حة ول ت�ستلزم �إحد�ث �سقوق يف �جللد 
�أو �خل�سوع للتخدير، من ثم ل حتمل خماطر بقدر �سفط 
�لنا�ض  يّطلع  �أن  يجب  ولكن  عموماً  �آمنة  وُتعترب  �ل��ده��ون، 

على بع�ض �لآثار �جلانبية �ملحتملة.
ن�ستك�سف يف ما يلي تفا�سيل نحت �جل�سم بالتربيد، بدء�ً من 
طريقة عمله وم�ستوى فاعليته و�سوًل �إىل �لآثار �جلانبية 

و�ملخاطر �ملحتملة.

ما معنى نحت اجل�ضم بالتربيد؟
يتم ت�سويق تقنية تفتيت �لدهون بالتربيد حتت ��سم نحت 
�سادقت  وق��د   CoolSculpting �أو  بالتربيد  �جل�سم 

عليها )�إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء(.
�لدهون  تفتيت  �أ�سكال  من  وغريها  �لتقنية  ه��ذه  ت�ستعمل 
بالتربيد درجات حر�رة متجّمدة لتفكيك �خلاليا �لدهنية. 
ل يوؤذي �لربد �خلاليا �لأخرى كما يفعل باخلاليا �لدهنية، 

لذ� ُيفرت�ض �أل تت�سرر �لب�سرة �أو �لأن�سجة �لكامنة.
�مل��ع��ال��ج �جل��ل��د م��ن فوق  �ل��ع��الج��ي��ة، ي�سفط  خ��الل �جلل�سة 
�لدهنية.  �لدهني يف جهاز لتربيد �خلاليا  �لن�سيج  منطقة 
�أ�سخا�ض  ويذكر  �مل�ستهدفة  �ملنطقة  بتخدير  �ل��ربد  ي�سمح 

�أنهم ي�سعرون بدرجة من �لربودة.

من  �ساعة  بالتربيد  �جل�سم  نحت  جل�سات  معظم  ي�ستلزم 
�إىل  ن��ظ��ر�ً  للتعايف  وق��ت  �أي  �إىل  ح��اج��ة  ول  تقريباً  �ل��وق��ت 
غياب �مل�سار �ملرتتبة على �لب�سرة �أو �لأن�سجة. لكن يعرتف 
�لأمل  ي�سبه  مبا  �لعالج،  موقع  يف  ب��اأمٍل  ب�سعورهم  �أ�سخا�ض 
�لذي قد ي�سعرون به بعد ممار�سة متارين مكثفة �أو �لتعّر�ض 

لإ�سابة ع�سلية ب�سيطة.
ترت�وح  فرتة  �إىل  �لدهنية  �خلاليا  حتتاج  قد  �جلل�سة،  بعد 
بني 4 و6 �أ�سهر قبل �أن تخرج من �جل�سم. يف غ�سون ذلك، 

�سترت�جع منطقة �لدهون بن�سبة 20 %.

ما مدى فاعلية التقنية؟
�لدهون  تفكيك  م��ن  �أخ����رى  و�أ���س��ك��ال  �جل�����س��م  ن��ح��ت  يحقق 
ب��ال��ت��ربي��د م��ع��دلت جن���اح م��رت��ف��ع��ة. ت��ن��ج��ح ه���ذه �لتقنيات 
�آثارها  وت��ق��ّل  �جل�سم  يف  �ل��ده��ون  مناطق  م��ن  �لتخل�ض  يف 

�جلانبية مقارنًة مبقاربات �أخرى مثل �سفط �لدهون.
�سحيح �أن هذه �لتقنية قادرة على �إز�لة �لدهون، لكنها لي�ست 
عالجاً �سحرياً ويجب �أل يتوقع �لنا�ض تال�سي كتل دهونهم 
بالكامل. ل تفيد هذه �لتقنية جميع �لنا�ض ويو�جه �لبع�ض 

�آثار�ً جانبية �أ�سو�أ من غريهم.
�أخ��رى دور�ً موؤثر�ً يف هذ�  �أ�سلوب �حلياة وعو�مل  ي��وؤدي  قد 
بالقدر  �ل��ده��ون  تتقل�ض  �أل  �لطبيعي  م��ن  �أي�����س��اً.  �مل��ج��ال 

�سحي  غري  غذ�ئي  بنظام  يتم�سك  �ل�سخ�ض  ك��ان  �إذ�  نف�سه 
ول ي��ت��ح��رك ك��ث��ري�ً رغ���م خ�����س��وع��ه جل��ل�����س��ات ن��ح��ت �جل�سم 

بالتربيد.
كذلك، ل ت�ستطيع هذه �لتقنية �أن ت�سّد �لب�سرة �ملرتّهلة. �إذ� 
متّطط �جللد حول �لرو��سب �لدهنية، قد يالحظ �ل�سخ�ض 

بقاء فائ�ض من �جللد بعد جل�سة �إز�لة �لدهون.

نتائج االأبحاث
�آمناً  عالجاً  بالتربيد  �جل�سم  نحت  تقنية  �لأب��ح��اث  تعترب 
عام  �لدهون. يف  بع�ض مناطق  للتخل�ض من  ن�سبياً  وفاعاًل 
2015، حللت مر�جعة و�ردة يف جملة )�جلر�حة �لتجميلية 
�لدهون  ت��ف��ك��ي��ك  ع���ن  ���س��اب��ق��ة  در�����س���ة   19 و�ل��رتم��ي��م��ي��ة( 

بالتربيد.
و28.5   14.67 بني  خ�سرو�  �لنا�ض  �أن  �لباحثون  �كت�سف 
تفكيك  عالج  ��ستهدفها  �لتي  �ملناطق  يف  �لدهون  من   %
�لدهون بالتربيد خالل �لدر��سات �لتي قا�ست ن�سبة �نح�سار 
قا�ست  وعندما  �مل�سطرة.  ت�سبه  �لتي  �لفرجار  ب��اأد�ة  �لدهون 
�ل�سوتية،  ف��وق  باملوجات  �لدهون  �نح�سار  ن�سبة  �لدر��سات 

خ�سر �مل�ساركون بني 10.3 و25.5 %.
لكن مل يكت�سف �لباحثون �أي ر�بط بني عو�مل خطر �سحية 

بارزة و�جلل�سة �لعالجية.
�لدهون  م�ستويات  ت��رت�ج��ع  �أو  �لكبد  وظيفة  ت�سعف  ومل   
عملية  جم���ّرد  بالتربيد  �جل�سم  نحت  �أن  يعني  م��ا  �أي�����س��اً، 
جتميلية. كذلك، قد ل يوؤدي جتميد �لدهون من دون تعديل 
عو�مل �أخرى يف �أ�سلوب �حلياة �إىل حت�سني �لو�سع �ل�سحي 

�لعام.
جر�حة  )جملة  يف   2015 عام  يف  خمتلفة  مر�جعة  ُن�سرت 
�لتجميل( بعدما حللت 16 در��سة و�كت�سفت �أن ن�سبة تر�جع 

�لدهون لدى �مل�ساركني بلغت 19.55 %.
بيانات  جمع  ���س��رورة  على  �ل��در����س��ة  على  �مل�����س��رف��ون  ي�سدد 
�لدر��سات  غالبية  كانت  �لتقنية.  ه��ذه  ح��ول  �لأم���د  طويلة 
�جل�سم  نتائج نحت  تقارن  �ل��و�ردة يف حتليلهم �سغرية ومل 
بالتربيد بتلك �لتي يحققها �لنا�ض عند �خل�سوع جلر�حات 

جتميل �أخرى �أو عند تعديل �أ�سلوب حياتهم.
قد ي�سهم تدليك �ملنطقة �مل�ستهدفة بعد �لعالج مبا�سرًة يف 
حت�سني ن�سبة �نح�سار �لدهون لكن ل بد من �إج��ر�ء �أبحاث 
�إ�سافية يف هذ� �ملجال. ر�سدت در��سة من عام 2014 زيادة 
تلقي  بعد  �لب�سرة  تدليك  غ��د�ة  �ل��ده��ون  �نح�سار  ن�سبة  يف 
�ل��ع��الج ب�����س��ه��ري��ن. ل��ك��ن ب��ع��د م����رور �أرب���ع���ة �أ���س��ه��ر، مل يعد 

�لختالف بارز�ً من �لناحية �لإح�سائية.

اآثار جانبية وم�ضاعفات
عملية تفكيك �لدهون بالتربيد لي�ست غازية، ما يعني �أنها 
�أي تخدير  ت�ستلزم  �سقوق جلدية ول  �أي  �إح��د�ث  ل تتطلب 
ثم، يرت�جع  �حل�سا�سية. من  ُت�سّبب  �أن  �ساأنها  �أدوي��ة من  �أو 
مقارنًة  �ملحتملة  �جل��ان��ب��ي��ة  و�لآث�����ار  �مل�����س��اع��ف��ات  م�����س��ت��وى 

بعمليات غازية �أخرى مثل �سفط �لدهون.
�كت�سف �لتحليل �لو�رد يف )جملة جر�حة �لتجميل( �أن 12 
�سخ�ساً فقط من �أ�سل 1445 )�أي �أقل من 1 %( تعّر�سو� 
لبع�ض �مل�ساعفات. تعّلق �أبرز �أثر جانبي برت�جع �ل�سعور يف 

�ملنطقة �مل�ستهدفة.

تربز م�ضاعفات اأخرى اأي�ضًا، من بينها:
• توّرم.

كدمات. • ظهور 
�حل�سا�سية. • زيادة 
�لب�سرة. • �حمر�ر 

مو�سعي. • �أمل 
مل تر�سد مر�جعة من عام 2015 �أي م�ساعفات حادة مثل 
لكن  �ل��ن��دوب.  ظهور  �أو  �جللدي  �ل�سطباغ  تغرّي  �أو  �لنزف 

و�سفت مقالة يف عام 2014 حالة معزولة من فرط 
تفتيت  جل�سات  غ��د�ة  �ملتناق�ض  �لدهني  �لتن�ّسج 

�لدهون بالتربيد.
�لأثر �جلانبي  �ملقالة، يبقى هذ�  بح�سب تلك 
�أك��رث من 0.005 % من  ن��ادر�ً ول ي�سيب 
ه��ذه �حلالة  �لأ���س��خ��ا���ض يف  ي�سّجل  �ل��ن��ا���ض. 

�إىل  ي��وؤدي  �لدهنية، ما قد  زي��ادة يف �خلاليا 
ن��ت��وء �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ي خ�����س��ع��ت ل��ل��ع��الج. يكون 

ل����دى �لرجال  �أك����رث ���س��ي��وع��اً  ه����ذ� �ل����س���ط���ر�ب 
و�لأ�سخا�ض �لذين يتحدرون من جذور لتينية.

كم تدوم النتائج؟
�ل��ت��ق��ن��ي��ة ع��ل��ى �خل���الي���ا �لدهنية  ت��ق�����س��ي ه����ذه 
�لعلماء  يعرف  ل  لكن  �ل��ظ��ه��ور.  �إىل  تعود  ف��ال 

م��ع��ل��وم��ات ك��ث��رية ع��ن �آث����ار ن��ح��ت �جل�سم 
ب���ال���ت���ربي���د ع���ل���ى �مل������دى �ل���ط���وي���ل �أو 

م�ستوى فاعليته، فقد �كتفى معظم 
�لدر��سات مبر�قبة �مل�ساركني لب�سعة 

�أ�سهر بعد �لعالج.
�لدهنية  �خل��الي��ا  على  �لق�ساء  ل��ك��ّن 

ل���ن مي��ن��ع ن�����س��وء خ��الي��ا ج���دي���دة. لذ� 
�سيكون تبّني �أ�سلوب حياة �سحي �أ�سا�سياً 

ما  �سرعان  �ل��ع��الج.  نتائج  على  للحفاظ 
ل  �ل�سخ�ض  كان  �إذ�  للظهور  �لدهون  تعود 
ميار�ض �لريا�سة �أو ل يلتزم بحمية �سحية.

ب�����دائ�����ل ن���ح���ت اجل�����ض��م 
بالتربيد

�أف�سل  �ل���ده���ون  ���س��ف��ط  ي��ب��ق��ى 
ي����ري����د حتقيق  م����ن  ل���ك���ل  خ����ي����ار 

عالجية  جل�سة  خالل  �سريعة  نتائج 
و�حدة. 

�مل�ساعفات  مو�جهة  �حتمال  �سيزيد  لكن 
مبا �أن �جلر�حة غازية بدرجة �إ�سافية.

ذكرت �ملر�جعة �لتي جرت يف عام 2015 �أن ن�سبة 
�لدهون  ب�سفط  ترتبط  �لتي  �لب�سيطة  �مل�ساعفات 

�مل�ساعفات  ن�سبة  تقت�سر  �ملقابل،  يف   .%  21.7 �إىل  ت�سل 
�لبارزة على 0.38 %.

�إىل �لأن��و�ع �لتالية من تقنيات تقلي�ض  �أي�ساً  ميكن �للجوء 
�لدهون بطر�ئق غري جر�حية:

 :)Kybella( باحِلَقن  �ل��ده��ون  حتليل   •
ُت�ستعمل حقنة للق�ساء على �خلاليا �لدهنية.

ُي�ستعَمل   :)SculpSure( بالليزر  �ل��ده��ون  حتليل   •
�لليزر �ل�ساخن لتذويب �خلاليا �لدهنية.

 :)Vanquish( �ل��ر�دي��وي  بالرتدد  �لدهون  حتليل   •
ُت�ستعَمل �ملوجات �لر�ديوية للق�ساء على �خلاليا �لدهنية.

ين�سح �لخت�سا�سيون يف �لعناية بال�سعر بعدم �لإفر�ط 
�لتي  �مل���ادة  �أن  خا�سة  �سحته،  على  للحفاظ  غ�سله  يف 
�ل�سعر من �جلفاف  بهدف حماية  �لر�أ�ض  ف��روة  تفرزها 
عدة  من  و�لوقاية  �سحته  ت��و�زن  يف  �أ�سا�سًيا  دوًر�  تلعب 

م�سكالت قد يعانيها.
وتختلف ن�سبة �لإف��ر�ز�ت بني �سخ�ض و�آخ��ر، مما يف�سر 
و�جلاف،  �ل��ع��ادي،  منها:  �ل�سعر  م��ن  �أن����و�ع  ع��دة  وج���ود 

و�لدهني.

تقول  �لتي  �لن�سيحة  �أن  بال�سعر  �لعناية  خ��رب�ء  يعترب 
�إذ  �جلميع،  على  تنطبق  ل  يومًيا  غ�سله  ع��دم  ب�سرورة 
�أو  �حلكة،  ظهور  عند  متكرر  ب�سكل  �ل�سعر  غ�سل  ي�سبح 

�لق�سرة، �أو �أي ت�ساقط يف �ل�سعر.
�أن يكون ع��ادة يومية يتبناها كل من يرغب   كما ميكن 

بال�سعور بالنتعا�ض بعد �حلمام �ل�سباحي.
ي�سكل �ختيار �ل�سامبو �ملنا�سب خطوة �سرورية عند تكر�ر 
�أنو�ع  ا هو �ختيار  �أي�سً �ل�سعر ب�سكل يومي. و�ملهم  غ�سل 
�ل�سامبو �لتي ل حتتوي على ن�سبة مرتفعة من �لعنا�سر 
�لر�غية �لتي تلحق �لأذى بال�سعر عند ��ستعمالها ب�سكل 

يومي.
�لأ�سباب  �لبحث عن  بال�سعر على  �لعناية  ي�سجع خرب�ء 
�لتي تدفعنا �إىل غ�سل �ل�سعر ب�سكل يومي، �إذ� كان ذلك 
نتيجة �لإف��ر�ط يف �لإف��ر�ز�ت �لزهمية، فال يكفي غ�سل 
معالج  �سامبو  �عتماد  يجب  ولكن  ناعم  ب�سامبو  �ل�سعر 
ي�سهم يف تو�زن �لإفر�ز�ت على �أن يتم ��ستعماله بالتناوب 

مع �ل�سامبو �لناعم.
�لتخل�ض من  ه��و  �مل��ت��ك��رر  �لغ�سل  م��ن  �ل��ه��دف  ك��ان  و�إذ� 

�لق�سرة، و�حلكة،
 فقد يدل ذلك على �أن �ل�سامبو �مل�ستعمل ل يتنا�سب مع 

طبيعة فروة �لر�أ�ض.
 ويف هذه �حلالة يجب �لبحث عن �ل�سامبو �ملنا�سب �لذي 
ي�سهم يف �لتخل�ض من هذه �مل�سكلة وي�سمح بالتخفيف 

من وترية غ�سل �ل�سعر.
و�إذ� كانت �ملهنة هي �لتي تقف ور�ء غ�سل 

�لعاملني  م��ث��ل  م��ت��ك��رر،  ب�سكل  �ل�����س��ع��ر 
و�لتمري�ض،  �ل���ط���ه���ي،  جم�����الت  يف 

و�لتدريب �لريا�سي،
 ف��ف��ي ه���ذه �حل��ال��ة ي��ج��ب �ختيار 

طبيعة  م����ع  ي��ت��ن��ا���س��ب  ���س��ام��ب��و 
�ل�سعر،

�ملتكرر  للغ�سل  موجهاً  ويكون   
يتم  �أن  على  نف�سه،  �ل��وق��ت  يف 
ب���ال���ت���ز�م���ن معه  �����س���ت���ع���م���ال 
�أنو�عاً من �لبل�سم، و�لأقنعة، 
و�لأم�سال �لتي حتافظ على 

�سحة �ل�سعر وحيويته.

نحت اجل�ضم اأو تفتيت الدهون بالتربيد عالج جتميلي للتخّل�ض من كتل الدهون يف اجل�ضم. تعطي 
هذه التقنية مفعولها عرب جتميد اخلاليا الدهنية يف مناطق حمددة من اجل�ضم. مثل �ضفط الدهون، 
ي�ضتعمل جّراحو التجميل ومعاجلون اآخرون تقنية نحت اجل�ضم بالتربيد ال�ضتهداف املناطق التي 

ي�ضعب فيها التخل�ض من الدهون عن طريق احلمية الغذائية والريا�ضة.

عالج جتميلي للتخّل�ض من كتل الدهون يف اجل�ضم

انحتي ج�سمك بتقنية التربيد
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1048  جتاري كلي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ي��ر�ن 2- مرو�ست للتجارة �لعامة  �ىل �ملدعي عليه/1-بنك ملي 
لوتاه  ���ض.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن  للتجارة  �ملدعي/�لع�سر  �ن  �لقامة مبا 
نعلنكم  �عاله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  ���ض.ذ.م.م قد  للتجارة  �لع�سر  �ملدعي/  �ن  مبا 
�لف�سل  وقبل  �ملحكمة  حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم  ب��ت��اري��خ:.....  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�لدور باجلدول وتكون مهمته كالتي  �مل�سريف �ملخت�ض �ساحب  �ملو�سوع بندب �خلبري  يف 
�ىل  و�لن��ت��ق��ال  �خل�سوم  يقدمه  �ن  وماع�سى  وم�ستند�تها  �ل��دع��وى  ملف  على  �لط���الع 
مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��سالت �لورقية و�للكرتونية 
�ن وج���دت �ل�سجالت و�ل��دف��ات��ر �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ورق��ي��ة و�لل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت �م��ان��ة خربة 
�لثالثاء  ي��وم  جل�سة  �ملحكمة  لها  وح��ددت   - ب�سد�دها  �ملدعي  و�ل��زم��ت   )10000( وق��دره��ا 

 .ch1.C.15:ملو�فق:2018/10/23 �ل�ساعة:09:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1129  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- فا�ست تيليكوم للتجاره �لعامة �ض.ذ.م.م 2- فادي عون �بر�هيم 
�ل�سامي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لقاهرة للمقاولت/ه�سام �ملهند�ض 
و�سريكه وميثله:�حمد عبد�هلل حممد ملك �أنوهي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
وقدره  مبلغ  للمدعيه  يوؤديا  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
)1.500.000.00( �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها 
جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/10/11 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 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 �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1660  جتاري كلي

ح�سن  ي�سلم  �ملرحوم/علي  ورث��ة  من  )ب�سفتها  عبد�هلل  ح�سن  ي�سلم  علي  1-ن��وره   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عبد�هلل( 2- كاميليا علي ي�سلم ح�سن عبد�هلل )ب�سفتها من ورثة �ملرحوم/علي ي�سلم ح�سن عبد�هلل 
( 3- مها علي ي�سلم ح�سن عبد�هلل )ب�سفتها من ورثة �ملرحوم/علي ي�سلم ح�سن عبد�هلل ( 4- مرفت 
علي ي�سلم ح�سن عبد�هلل )ب�سفتها من ورثة �ملرحوم/علي ي�سلم ح�سن عبد�هلل ( 5- مالك علي ي�سلم 
�ن  �لقامة مبا  ي�سلم ح�سن عبد�هلل (جمهول حمل  �ملرحوم/علي  ورثة  ح�سن عبد�هلل )ب�سفتها من 
�ل��ت��ج��اري - ف��رع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل حمد ع��ب��د�هلل ع��م��ر�ن �ل��ع��م��ر�ن �ل�سام�سي  �مل��دع��ي /ب��ن��ك �بوظبي 
و�لت�سامم  و�لت�سامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
من  �سنويا   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )17939332.65( وق��دره  مببلغ 
�ملو�فق:2018/10/16  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق:2018/4/30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  �ل�ساعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2491  جتاري جزئي
�مل���ح���دودة 2- حم��م��د ر���س��و�ن لطيف م��ي��ان حممد  �مل��دع��ي عليه / 1-���س��ي ج��ي �ي  �ىل 
لطيف/ب�سفته كفيل �سركة �سي جي �ي �ملحدودة 3- �سني ون هوم ذ.م.م/ب�سفتها كفيل 
�ل��ه��الل �ض.م.ع  �مل��دع��ي /م�سرف  �مل��ح��دودة جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �سي ج��ي �ي 
�أقام  قد   - �جلرمن  �بر�هيم  �إ�سماعيل  علي   / وميثله  �لبحر  ب��رج  ف��رع   - �د�رة  مكتب   -
مببلغ  و�لت�سامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
وقدره )499.772.11( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2018/10/1 �ل�ساعة:08:30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.13  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 �لأقل.
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد �مل��دع��و / ر�ج���ان ديال 
�لفلبني     ، �وك��������ات  ك�������روز 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )A0574944P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0565151338

فقدان جواز �سفر
حممد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ر�جيك حممد �لهي ، �لهند   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )6515650R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0543646913

فقدان جواز �سفر
�سري�ض   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
ن���ي���ب���ال     ، ب�����ان�����ث�����ا  ك������م������ار 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )11015616( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0565761003

فقدان جواز �سفر
بيبني   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ن����ي����ب����ال     ، م�������اج�������ار  ب����������د� 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )11015624( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0565761003

فقدان جواز �سفر
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�ملال و�لأعمال

»اأبوظبي للجودة« ي�سدر 2019 �سهادة مطابقة 
للعاملني يف التو�سيالت الكهربائية الداخلية

•• اأبوظبي -وام: 

�أ�سدر جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة 2019 �سهادة مطابقة لالأفر�د 
�لكهربائية  �ل��ت��و���س��ي��الت  �ل��ع��ام��ل��ة يف جم���ال  �ل�����س��رك��ات  ل���دى  �ل��ع��ام��ل��ني 

�لد�خلية.
�أبوظبي  و�سركة  �ملجل�ض  بني  �ملوقعة  �لتعاون  �تفاقية  �إط��ار  يف  ذلك  ياأتي 
ل�سهادة  �ل�����س��رك��ة  �ع��ت��م��اد  ع��ل��ى  تن�ض  و�ل��ت��ي   2017 ي��ول��ي��و  ل��ل��ت��وزي��ع يف 
�ملطابقة �ل�سادرة من �ملجل�ض و�إدر�جها كمتطلب �سمن �لإجر�ء�ت �خلا�سة 
�لكهربائية  �لتو�سيالت  جم��ال  يف  للعمل  و�ل�سركات  �لأف���ر�د  برتخي�ض 

�لد�خلية.
ويقيم �ملجل�ض - مبوجب �لتفاقية - �لطلبات �ملقدمة من �لأفر�د و�إ�سد�ر 
�سهاد�ت �ملطابقة �لتي تلبي ��سرت�طات برنامج �ملطابقة حيث �أ�سدر �ملجل�ض 
حتى �لآن 2019 �سهادة مطابقة لالأفر�د �لعاملني لدى �ل�سركات �لعاملة 
يف جمال �لتو�سيالت �لكهربائية �لد�خلية وت�سمل م�ساعد كهربائي عدد 
مهند�ض  وم�ساعد   321 عدد  فني  وم�سرف   365 عدد  وكهربائي   719
كهربائي عدد 175 ومهند�ض كهربائي عدد 188 ومهند�ض كهربائي �أول 
عدد 76 �إ�سافة �إىل �إ�سد�ر 175 �سهادة مطابقة للمهند�سني �حلا�سلني 

على موؤهل �لتو�سيالت �لكهربائية.
و�مل�ساركة يف جمل�ض  �ملعلومات  �إد�رة خدمات  �ملهريي مدير  �سلطان  وقال 
�ملطابقة  بر�مج  خ��الل  من  ي�سعى  �ملجل�ض  �إن  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي 
�خلدمات  ج���ودة  حت�سني  �إىل  �لكهربائية  �لتو�سيالت  مب��ج��ال  �خل��ا���س��ة 
�ملقدمة من �لأفر�د �لعاملني يف هذ� �ملجال وفقا لأعلى �ملو��سفات و�ملقايي�ض 
�لعاملية ومبا يتما�سى مع دور �ملجل�ض يف تطوير �لبنية �لتحتية للجودة يف 
�إمارة �أبوظبي وحتقيق �لأهد�ف �لتي و�سعتها خطة �أبوظبي لبناء �قت�ساد 

تناف�سي م�ستد�م ومنفتح عامليا.
و�أ�ساف �ملهريي �أن �ملجل�ض يوفر �خلرب�ت �لالزمة لإعد�د وتطوير بر�مج 
�ملطابقة ذ�ت �لعالقة بخدمات �لأف��ر�د مع �ملحافظة على حتديثها ب�سكل 

دوري ل�سمان مالءمتها ملتطلبات �جلهات �لتنظيمية و�ل�سوق.
وي���دع���و �مل��ج��ل�����ض �لأف������ر�د �ل��ع��ام��ل��ني ل���دى �ل�����س��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف جمال 
�لتو�سيالت �لكهربائية �إىل �حل�سول على �سهادة مطابقة �لأفر�د �خلا�سة 
�أبوظبي  �سركة  ل��دى  �لت�سديق  مبتطلبات  �لإي��ف��اء  لهم  يت�سنى  حتى  بهم 

للتوزيع.

كفاية راأ�ش املال للبنوك 
 % الإماراتية تقفز اإىل 18.1 

•• اأبوظبي -وام: 

�رتفعت �ملالءة �ملالية للبنوك �لعاملة يف دولة �لإمار�ت وذلك بعدما قفزت 
�سهر  نهاية  م��ع   18.1% �ىل  �مل�����س��ريف  للجهاز  �مل���ال  ر�أ����ض  كفاية  ن�سبة 

�غ�سط�ض من �لعام �جلاري وهي �لأعلى منذ دي�سمرب من �لعام 2017.
�ملوؤ�سر �جلديد على �ملالءة �ملالية �لتي يتمتع بها �جلهاز �مل�سريف �لمار�تي 
جاءت بح�سب �لأرقام �ل�سادرة عن م�سرف �لمار�ت �ملركزي متز�منة �أي�سا 
�لعام  نهاية  %16 يف  �لأول من  لل�سق  �مل��ال  ر�أ���ض  ن�سبة كفاية  �رتفاع  مع 

2017 �ىل %16.6 يف �سهر �أغ�سط�ض �ملا�سي.
ومع بلوغ �لبنوك لهذه �لن�سبة من كفاية ر�أ�ض �ملال فاإنها تكون بذلك عززت 
�ملركزي و�ملعايري  �ملالية وعلى نحو يفوق متطلبات �مل�سرف  من مالءتها 
�لتي تفر�سها �ملوؤ�س�سات �ملالية �لعاملية. وبح�سب معايري �مل�سرف �ملركزي 
فاإن حجم �لآثار �ملركبة للتغري�ت يف �لقرو�ض و�لود�ئع – تعد من �ملوؤ�سر�ت 
�ملهمة للدللة على �ملالءة �ملالية للجهاز �مل�سريف – حيث يتم من خالله 
ر�سد ن�سبتني رئي�سيتني فيما يتعلق بتمويل �لبنوك وهما ن�سبة �لقرو�ض 

�إىل �لود�ئع بالإ�سافة �ىل ن�سبة �لإقر��ض �إىل �ملو�رد �ملالية �مل�ستقرة.
وبلغت ن�سبة �لقرو�ض �إىل �لود�ئع للنظام �مل�سريف ككل 95.8 % خالل 
�ل�سهور �لثمانية �لأوىل من �لعام �جلاري يف حني و�سلت �لأ�سول �ل�سائلة 
�ل�سائلة  �لأ�سول  ن�سبة  باأن  علما   .16.7% �لأ�سول  �إجمايل  من  كن�سبة 
�ملعمول  �لبنوك مبوجب تعليمات  �لإلز�مي لدى  ت�سمل ن�سبة �لحتياطي 
بها و�سهاد�ت �لود�ئع �لتي حتتفظ بها يف �مل�سرف �ملركزي وذلك بالإ�سافة 
�مل��رج��ح��ة ذ�ت م�ستوى  �ل���ز�ئ���دة و�ل�����س��ن��د�ت �حل��ك��وم��ي��ة  �ىل �لح��ت��ي��اط��ات 
�ملعايري  �لبنوك بح�سب  و�لنقد يف  �لعام  �لقطاع  �ل�سفري وديون  �ملخاطر 
�لتقليدية  �لبنوك  ر�سملة  �أن  �إىل  ي�سار  �مل��رك��زي.  �مل�سرف  يفر�سها  �لتي 
تتفوق عادة على نظريتها �لإ�سالمية من حيث ن�سبة كفاية ر�أ�ض �ملال كما 

يت�سح من خالل �لإح�ساء�ت �لتي ي�سدرها �مل�سرف �ملركزي.

»اإنرتنا�سونال جولدن جروب« تعر�ش اأحدث 
الأ�سلحة يف معر�ش ال�سيد والفرو�سية

•• اأبوظبي-وام:

تعر�ض �سركة �إنرتنا�سونال جولدن جروب �لإمار�تية �ملتخ�س�سة يف ت�سويق 
�لدويل  �أبوظبي  م�ساركتها يف معر�ض  و�لذخرية خالل  �ل�سلحة  وجت��ارة 
لل�سيد و�لفرو�سية 2018 �لذي �نطلق �م�ض جميع �أنو�ع �أ�سلحة �ل�سيد 
�سركة  م��ن  �ل�سيد  مالب�ض  جانب  �إىل  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  و�ل��ر�ئ��دة  �ملختلفة 

“بريتا” �لإيطالية �ملتخ�س�سة يف �سناعة مالب�ض ومعد�ت �ل�سيد.
ل��ل�����س��رك��ة يف ت�سريح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  �ل��ب��ل��و���س��ي  و�أك����د خليفة 
�إنرتنا�سونال جولدن ج��روب على  “ حر�ض  “ و�م  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة 
�ل�سركاء  م��ع  بالتعاون  و�لفرو�سية  �ل�سيد  معر�ض  يف  �ل��دوري��ة  �مل�ساركة 
�ل�سرت�تيجيني للو�سول لأعلى درجات تر�سى �ملتعاملني يف جمال تطوير 

وترقية منتجات �أ�سلحة �ل�سيد و�مل�ستلزمات �لتقنية �ملتعلقة بها.
ولفت �لبلو�سي �إىل �أن �إنرتنا�سونال جولدن جروب تعد �أكرب �سركة عار�سة 
يف �حلدث من خالل ��ستقطاب �ل�سركات �لعاملية يف جمال �أ�سلحة �ل�سيد 
وجميع  و�لريا�سة  �ل�سيد  جم��الت  يف  �لعمالء  حاجات  وتلبية  ومعد�تها 
ملحقاتها �خلا�سة بالأ�سلحة �خلفيفة و�ملتو�سطة ومعد�ت �لأمن �ملتنوعة.
مع  بالتعامل  �سعادتهم  ع��ن  �أجنبية  �سركات  م�سوؤولو  �أع���رب  جهتهم  م��ن 
وباختيارهم �ل�سركة �ملثلى لتويل عملية  “�إنرتنا�سيونال غولدن غروب” 
و�ل�سرق  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  ودول  �لإم�����ار�ت  يف  منتجاتها  وت��روي��ج  ت�سويق 

�لأو�سط . 

مب�ضاركة 25 دولة ونخبة من ال�ضركات والعالمات التجارية الرائدة 

اليابان ت�سارك بجناح وطني يف »معر�ش ال�ساعات واملجوهرات« للمرة الأوىل

�ل�سركات  م���ن  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي  و�لأمل����ا�����ض 
من  و�لعديد  �ملنطقة،  يف  �ل�سيت  ذ�ئعة 
�ل�سركات �لر�ئدة �لأخرى، يعك�ض مكانة 
�ملتز�يدة  و�أه��م��ي��ت��ه  �مل��ت��ن��ام��ي��ة  �مل��ع��ر���ض 
و�أ�سهر  لأه���م  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  وج��اذب��ي��ت��ه 
�ل�����س��رك��ات و�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة على 

م�ستوى �لدولة و�ملنطقة و�لعامل.
�ليابانية  �مل�ساركة  �أن  �إىل  �ملدفع  و�أ�سار 
م�سافة  نوعية  قيمة  ت�سكل  �ملعر�ض  يف 
متقدمة  وخ��ط��وة  �حل��دث  م�سرية  تعزز 
عديدة  �إي���ج���اب���ي���ة  ن���ت���ائ���ج  ���س��رت�ف��ق��ه��ا 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ت��ج��ار �مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ُتعد 
�ليابان و�حدة من �أكرث �لأ�سو�ق �إنتاجاً 

•• ال�شارقة – الفجر:

�لأو�����س����ط  �ل�������س���رق  “معر�ض  ي�����س��ه��د 
لل�ساعات و�ملجوهر�ت” يف دورته �ل�45 
�ك�سبو  م��رك��ز  يف  فعالياتها  ت��ق��ام  �ل��ت��ي 
�أكتوبر   6-2 �ل��ف��رتة  خ���الل  �ل�����س��ارق��ة 
�مل��ق��ب��ل، م�����س��ارك��ة ي��اب��ان��ي��ة لف���ت���ة، هي 
�لأوىل من نوعها يف تاريخ �حلدث �لذي 

�نطلق قبل 24 عاماً.
دورة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة يف  �مل�����س��ارك��ة  وت��ت��م��ث��ل 
و�لتي  �ل��ع��ام،  ل��ه��ذ�  �خلريفية  �مل��ع��ر���ض 
ت��ق��ام ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
�ل�����س��ارق��ة، ب��ج��ن��اح وط��ن��ي ���س��خ��م ي�سم 
نخبة من �ل�سركات �ليابانية �لر�ئدة يف 
جمال ت�سميم و�سناعة وجتارة �ل�ساعات 
�لذي  �ملعر�ض  ي�سهد  كما  و�ملجوهر�ت. 
�ألف مرت مربع،   30 يقام على م�ساحة 
م�ساركة بارزة ملجموعة �سركات “مالبار 
�لأوىل  للمرة  وذل���ك  و�ملا�ض”  للذهب 
و��سعة  ت�سكيلة  ت��ع��ر���ض  ح��ي��ث  �أي�������س���اً، 
وجاذبة من جموهر�ت �لذهب و�لأملا�ض 
تتميز  �ل���ت���ي  و�ل�������س���اع���ات  و�ل���ب���الت���ني 
�لذهبية  وم�سغولتها  �لفائقة  بنقاوتها 
�ملعتمدة من قبل )B.I.S( مع تقنيات 
ومقاومتها   )Hallmarking(

للحريق وفق �أرقى �ملو��سفات �لعاملية.
وت�����س��ارك �ل��ه��ن��د ب��اأك��رب ج��ن��اح وط��ن��ي يف 
�ملعر�ض �لذي يقام على مدى خم�سة �أيام، 

حيث ي�سم �جلناح �لهندي حتت مظلته 
58 �سركة تعر�ض �أحدث �إبد�عاتها لهذ� 
�ملو�سم من ت�سكيالت �جلو�هر �لتقليدية 
و�مل���ع���ا����س���رة، ف��ي��م��ا ح��ل��ت ه���ون���غ كونغ 
�لعار�سني �سمن جناحها  ثانية يف عدد 
جانب  �إىل  ع���ار����س���اً،   55 ب����  �ل���وط���ن���ي 
�أجنحة �أخ��رى لعدد من �ل��دول �لر�ئدة 
يف جمال �سناعة �ل�ساعات و�ملجوهر�ت، 
ب�28 �سركة وتركيا  �إيطاليا  �أبرزها  من 

وماليزيا و�سنغافورة ولبنان وتايلند.
ي��اأت��ي ذل���ك يف وق���ت ���س��ارف ف��ي��ه مركز 
��ستعد�د�ته  �إكمال  على  �ل�سارقة  �ك�سبو 
يعترب  �لذي  �ملعر�ض  فعاليات  لنطالق 
روزنامة  على  نوعه  من  و�لأك���رب  �لأول 
دولة  يف  �ملتخ�س�سة  �لتجارية  �ملعار�ض 
�لإم��ار�ت و�ملنطقة، و�لذي يوفر من�سة 
دولية و�إقليمية لعر�ض �أحدث ت�ساميم 
و�لأحجار  و�ملا�ض  و�ملجوهر�ت  �ل�ساعات 
�لكرمية، و�سط م�ساركة �أكرث من 500 
وعاملية  وطنية  جت��اري��ة  وع��الم��ة  �سركة 

من ما يزيد على 25 دولة.
و�أكد �سعادة �سيف حممد �ملدفع �لرئي�ض 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز �ك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة، �أن 
�ل�ساعات  م��ع��ر���ض  �ل��ي��اب��ان يف  م�����س��ارك��ة 
ي�سم  وط����ن����ي  ب���ج���ن���اح  و�مل�����ج�����وه�����ر�ت 
�سركاتها  و�أع������رق  �أه����م  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لتي حتظى ب�سمعة عاملية مرموقة، �إىل 
جانب جمموعة �سركات مالبار للذهب 

للوؤلوؤ و�ملجوهر�ت �جلاهزة ومن �لدول 
قطاع  يف  متقدمة  مبكانة  حتظى  �لتي 

جموهر�ت �لأملا�ض.
�ل�سارقة  �ك�سبو  �أن  �إىل  �مل��دف��ع  و�أ����س���ار 
�لتح�سري�ت  ك����ام����ل  �إجن��������از  ب�������س���دد 
�أرقى  وت��وف��ري  �مل��ع��ر���ض  زو�ر  ل�ستقبال 
�خلدمات للعار�سني، معرباً عن توقعاته 
نتائج  �ملقبلة  �مل��ع��ر���ض  دورة  حتقق  ب���اأن 
�إيجابية للعار�سني و�لتجار و�أن حتظى 
�لعديد  تنتظرهم  �لذين  �ل���زو�ر  بر�سا 

من �ملفاجاآت و�جلو�ئز �لقيمة.
وت��اأت��ي م�����س��ارك��ة �ل��ي��اب��ان ب��ج��ن��اح وطني 
�أبريل  يف  عقد  �ل��ذي  �لجتماع  �سوء  يف 
�ملا�سي بني مركز �ك�سبو �ل�سارقة ووفد 
�سوكاي”  “جوكو  ���س��رك��ة  م���ن  ر���س��م��ي 
�ليابانية �لر�ئدة عاملياً يف جمال ت�سميم 
بحث  خالله  ومت  �ملجوهر�ت،  و�سناعة 
جم���الت �ل��ت��ع��اون ب��ني �مل��رك��ز و�ل�سركة 
�ل�سركة لطرح منتجاتها  �سعي  �إط��ار  يف 
�أبدى  �ل�سرق �لأو�سط، حيث  يف منطقة 
�لوفد �لياباين يف حينها يف �سوء زيارته 
دورة �ملعر�ض �ل�44 �لتي �أقيمت يف �سهر 
باحلدث  بالغاً  �هتماماً  �ملا�سي،  �أب��ري��ل 
خرب�ء  �أب���رز  ت�ستقطب  مم��ي��زة  كمن�سة 
�لعامل،  م�ستوى  على  �ملجوهر�ت  قطاع 
�سوق  على  ق��رب  ع��ن  للتعرف  وكفر�سة 
�ل�������س���رق �لأو�������س������ط، و�ل�����س����ت����ف����ادة من 
�مل�ساركني  �لعار�سني  �لذي مييز  �لتنوع 

عن  ف�ساًل  �لنخبوية،  �ل���زّو�ر  و�سريحة 
ي�سهدها  �ل��ت��ي  �ملتنامية  �ملبيعات  ن�سب 

�ملعر�ض دورة بعد دورة.
وي�سهد �ملعر�ض م�ساركة نخبة من رو�د 
�ملجوهر�ت  وجت����ارة  وت�سميم  ���س��ن��اع��ة 
و�ليابان  �ملتحدة  �ململكة  من  و�ل�ساعات 
�لأمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  ورو���س��ي��ا 
ولتيفيا وليتو�نيا و�ل�سعودية وباك�ستان 
وتايو�ن  وت��رك��ي��ا  و�ل��ب��ح��ري��ن  و�لأردن 
�ل�سركات  ع�����س��ر�ت  ع���ن  ع����د�  و�ل���ي���م���ن، 

�لإمار�تية.
�إمكانية  لعامة �جلمهور  �ملعر�ض  وُيتيح 
يومه  من  ب��دء�ً  وُي��وّف��ر  �ملبا�سر.  �ل�سر�ء 
�لأول فر�ساً عديدة للفوز بجو�ئز قّيمة 
و�لدخول يف �سحوبات مغرية على �سبائك 
ذهبية طو�ل �أيام �حلدث، بالإ�سافة �إىل 
�ليوم  يف  �سيتم  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل�سحب 
�لأخ����ري ع��ل��ى ���س��ي��ارة ف��اخ��رة م��ق��اب��ل كل 
وذلك  دره��م   500 مببلغ  �سر�ء  عملية 

حتت �إ�سر�ف غرفة �ل�سارقة.
و�ملجوهر�ت  �ل�ساعات  معر�ض  وُي��ق��ّدم 
منطقة  لكامل  قّيمة  وعرو�ض  خدمات 
�أفريقيا،  و����س���م���ال  �لأو������س�����ط  �ل�������س���رق 
�سّجلت  �لتي  �لإم���ار�ت  لدولة  وحت��دي��د�ً 
�لذهب  �أعلى معدلت �سر�ء  و�ح��دة من 
ب��ل��غ حجم  �ل��ع��امل، ح��ي��ث  ع��ل��ى م�ستوى 
43.4 ط���ن من  م���ن  �أك�����رث  م��ب��ي��ع��ات��ه��ا 

�ملعادن �لثمينة يف عام 2017.

�سوق اأبوظبي العاملي وهيئة الأنظمة واخلدمات الذكية يوقعان مذكرة تفاهم 
•• اأبوظبي -وام:

�لذكية  �لأنظمة و�خلدمات  وقعت هيئة 
و���س��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي م��ذك��رة تفاهم 
لفتح �آفاق جديدة من �لتعاون يف �إطالق 
�مل�سرتكة  و�مل�����س��اري��ع  �مل��ب��ت��ك��رة  �مل���ب���ادر�ت 
�ملالية  �ملنطقة  ت��ط��وي��ر  يف  ت�سهم  �ل��ت��ي 
�حل���رة يف ج��زي��رة �مل��اري��ة وت��دع��م �لنمو 

�ملت�سارع لقت�ساد �إمارة �أبوظبي.
�سهد توقيع �ملذكرة معايل �أحمد بن علي 
حممد �ل�سايغ وزير دولة رئي�ض جمل�ض 
�إد�رة �سوق �أبوظبي �لعاملي ومعايل �سيف 
�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�ض  �ل��ه��اج��ري  حممد 

�لقت�سادية �بوظبي.  وقع �ملذكرة �سعادة 
�ل��دك��ت��ورة رو���س��ة �ل�����س��ع��دي م��دي��ر عام 
هيئة �لأنظمة و�خلدمات �لذكية وظاهر 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �مل��ه��ريي  ظ��اه��ر  ب��ن 
�أبوظبي  ����س���وق  يف  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  ل�����س��ل��ط��ة 
�لعاملي. وتر�سم �ملذكرة �لإطار �لعري�ض 
�لأنظمة  هيئة  ب��ني  �مل�����س��رتك  ل��ل��ت��ع��اون 
و�خلدمات �لذكية و�سوق �أبوظبي �لعاملي 
�لبنية �لتحتية  �أجل ت�سريع تطوير  من 
�ملارية  ج���زي���رة  يف  �مل���ع���ل���وم���ات  ل��ت��ق��ن��ي��ة 
وحت�سينها من خالل �لعتماد على نظم 
�أر�سية  ت�سكل  وذكية  مبتكرة  م�ستد�مة 
متينة لنمو جمتمع �ملال و�لأعمال على 

جهة  من  �لعاملي  �أبوظبي  �سوق  م�ستوى 
و�إمارة �أبوظبي عموًما من جهة �أخرى.

و���س��ت��ع��م��ل ه��ي��ئ��ة �لأن���ظ���م���ة و�خل���دم���ات 
�ل��ذك��ي��ة م��ع ���س��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي يًد� 
ب��ي��د ع��ل��ى م�����س��اع��دة �جل��ه��ات �حلكومية 
�ملعنية على  �خل��ا���ض  �ل��ق��ط��اع  و���س��رك��ات 
تركز  �أبوظبي  يف  تقنية  جتمعات  �إن�ساء 
ع��ل��ى ت��ب��ادل �خل����رب�ت يف جم���ال �لأم���ن 

�ملعلوماتي وممار�سة �لأعمال.
�ل�سعدي  رو�سة  �لدكتورة  �سعادة  وذكرت 
و�خلدمات  �لأنظمة  لهيئة  �لعام  �ملدير 
�ل�سر�كة  ه���ذه  �ن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ذك��ي��ة 
تعترب خطوة تعك�ض �للتز�م �مل�ستمر مبد 

�جلهات  كافة  مع  �ملثمر  �لتعاون  ج�سور 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لحت�����ادي�����ة ب���ه���دف �لرت���ق���اء 
مب�ستوى �خلدمات �حلكومية عن طريق 
لأحدث  �لأم��ث��ل  و�ل�ستثمار  �لتوظيف 
حيث  �مل��ب��ت��ك��رة  �لتكنولوجية  �لتقنيات 
�ملال  جمتمع  لنمو  �سلبة  ق��اع��دة  ت�سكل 
و�لأعمال يف �إمارة �أبوظبي مما ي�سهم يف 
مو��سلة م�سرية �لتحول �لذكي يف �إمارة 
�بوظبي ..يف �إطار روؤية حكومة �أبوظبي 
�لقت�سادية  �لبيئة  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
وت�سهيل حياة �ل�سّكان وتوفري كافة �سبل 

�ل�سعادة و�لنجاح و�لرفاهية لهم.
وم����ن ج��ان��ب��ه �أع������رب ظ���اه���ر ب���ن ظاهر 

•• اأبوظبي -وام:

قطاع  لتنظيم  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ���س��ارك��ت 
�لت�سالت ممثلة مبديرها �لعام �سعادة 
�لجتماع  يف  �مل���ن�������س���وري  ع��ب��ي��د  ح��م��د 
�لذي  �لعري�ض  �لنطاق  للجنة  �ل��دوري 

عقد يف مدينة نيويورك.
ك��ل��م��ت��ه خالل  يف  �مل���ن�������س���وري  ت����ط����رق 
�لجتماع �إىل عدد من �لق�سايا �ملهمة يف 
جمال �لت�سالت وتقنية �ملعلومات مثل 
�ملعلومات  تكنولوجيا  تنظيم  حت��دي��ات 
و�للو�ئح  و�ل�����س��ي��ا���س��ات  و�لت���������س����الت 
�لإم���ار�ت يف هذ�  دول��ة  ودور  �مل�ستقبلية 
�ل����دع����وة حل�سور  ك��م��ا وج����ه  �مل����ج����ال.. 
�ملفو�سني  �مل��ن��دوب��ني  م��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
�إم��ارة دبي يف  �ملزمع عقده يف  �لدوليني 
�لفرتة من 29 �أكتوبر �إىل 16 نوفمرب 

.2018

�لذي  �لكبري  �ل���دور  على  �سعادته  و�أك���د 
جمال  تعزيز  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تلعبه 
�ملعلومات من خالل  �لت�سالت وتقنية 
و�ملمار�سات  �ل�سيا�سات  لأف�سل  تبنيها 
للدول  �مل�ستمر  ودعمها  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�لأقل منو�ً يف �ملنطقة.. منوها بجهوزية 
�ملفو�سني  موؤمتر  ل�ست�سافة  �لإم���ار�ت 

�لدوليني.
ون��اق�����س��ت �ل��ل��ج��ن��ة يف �ج��ت��م��اع��ه��ا �أه���م 
ع����امل  و�مل���������س����ت����ج����د�ت يف  �ل����ق���������س����اي����ا 
�لت�����س��الت وت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات وم���ا مت 
�ل�سبعة  �لأه������د�ف  ب��خ�����س��و���ض  �إجن�����ازه 
�لتنمية  لتحقيق  �للجنة  حددتها  �لتي 
و�لتي   2025 ع��ام  بحلول  �مل�ستد�مة 
بني  �لعري�ض  �ل��ن��ط��اق  ن�سر  على  ت��ق��وم 
دول �لعامل وحتقيق �مل�ساو�ة بني �لرجال 
�لنطاق  م�ستعلمي  ن�سبة  ورف��ع  و�لن�ساء 

�لعري�ض حول �لعامل.

�لتفاهم  بدور مذكرة  ثقته  �ملهريي عن 
�جل���دي���دة يف ت��ط��وي��ر �ل�����س��وق �أم����ال �ن 
�لأنظمة  هيئة  م��ع  �ل�����س��وق  ت��ع��ون  يثمر 
و�خل�����دم�����ات �ل���ذك���ي���ة ع����ن دف���ع���ة قوية 
�لذكية  و�لأن��ظ��م��ة  �لب��ت��ك��ار�ت  لتطوير 
جزيرة  م�ستوى  ع��ل��ى  ن�سرها  وت�����س��ري��ع 
�مل���اري���ة و�إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي.. م��ن��وه��ا �أن 
وبيئة  ع��امل��ي  م��ايل  م��رك��ز  يعترب  �ل�سوق 
�ملالية  �لتقنية  جم��ال  يف  ر�ئ���دة  ن�سطة 
�لتحتية  بنيته  تعزيز  عن  يتوقف  لن  و 
جمتمعاتنا  من�����و  ل����دع����م  وم���ن�������س���ات���ه 
�ل��ت��ج��اري��ة و�مل��ال��ي��ة و�ل���ر�ئ���دة يف جمال 

�لتقنية �ملالية.

»تنظيم الت�سالت« ت�سارك يف اجتماع جلنة النطاق العري�ش بنيويورك 
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�ملال و�لأعمال

بدء تقييم طلبات ال�سركات املتناف�سة 
للفوز بجائزة تقدير 2018 

•• دبي -وام:

بد�أت �إد�رة جائزة “تقدير” عمليات تقييم طلبات �ل�سركات �لتي تر�سحت 
للمناف�سة على �لفوز باجلائزة يف دورتها �لثالثة للعام 2018.

بتقييم طلبات  �جل��ائ��زة  م��ن قبل  90 مقيما معتمدين  م��ن  �أك��رث  وي��ق��وم 
�ل�سركات �لتي تعمل يف قطاعات �قت�سادية رئي�سية ت�سمل قطاع �ملقاولت 
و�ملناطق �حلرة و�مل�سانع يف دبي توفر فر�ض عمل لأكرث من مليون عامل 

من خمتلف �لخت�سا�سات.
�لتي يرعاها �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن  “تقدير”  وتهدف جائزة 
�ىل  دب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��سد 
و�إر�ساء  �لتميز  تقدير  خ��الل  من  و�لعمال  �ملوؤ�س�سات  بني  �لعالقة  تعزيز 
معايري جديدة يف ممار�سات �لعمل وهي تعترب �أول نظام جو�ئز يف �لعامل 

يرتكز على نظام �لنقاط لتقدير �لتميز يف ممار�سات �لعناية بالعمال.
وت�ستهدف �جلائزة فقط �ل�سركات �لتي لديها �كرث من 100 عامل نظر� 
لمتالكها �ملقومات �لتي توؤهلها لتطبيق معايري �جلائزة يف جمال �لتميز 

�لعمايل.
و�أ�ساد �للو�ء عبيد مهري بن �سرور نائب مدير عام �لإد�رة �لعامة لالإقامة 
و�سوؤون �لأجانب يف دبي رئي�ض �جلائزة بجهود �ملقيمني �لتي تعترب جزء� 
�لذكي  �لتقييم  �أن  �أ�سا�سيا من جناح �جلائزة وحتقيق �هدفها م�سري� �ىل 
على  �لتقييم  جم��ال  يف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  جتربة  يعد  �ل�سركات  لطلبات 

�مل�ستوى �ملحلي و�لدويل.
و�أعرب �للو�ء عبيد عن تقديره لل�سركات �لتي تخو�ض غمار �لتناف�ض لنيل 
هذه �جلائزة �لرفيعة لفتا �ىل �ن هذه �ل�سركات تعك�ض حر�سها على �إر�ساء 
�سمعتها  �سيعزز  مما  �لعمال  رعاية  ممار�سات  يف  �مل�ستوى  رفيعة  معايري 
حمليا ودوليا ويعزز عالقاتها بعمالها وير�سخ ولء هوؤلء �لعمال ويوؤهلهم 

للمزيد من �لعطاء.
مت�سي قدما على طريق تعزيز �سمعة  “تقدير”  و�أك��د رئي�ض �جلائزة �ن 
�لمار�ت يف جمال رعاية حقوق �لعامل ون�سر ثقافة عمالية تر�عي م�سالح 
�ملعايري  �أف�سل  �عتماد  على  �ملوؤ�س�سات  وحتفيز  �لعمل  و�أ���س��ح��اب  �لعمال 

�لدولية يف ممار�سات �لعمل.
�لأوىل مكتبية حيث  يتم عرب مرحلتني  �لرت�سيح  تقييم طلبات  �أن  يذكر 
يقوم �ملقيمون بتقييم �لطلبات عرب �ملوقع �للكرتوين �خلا�ض باجلائزة يف 
حني ت�سمل �ملرحلة �لثانية �إذ� �قت�ست �ل�سرورة ذلك زيارة ميد�نية للتاأكد 

من دقة �ملعلومات �لو�ردة يف طلب �لرت�سيح.
دولية  لإر���س��اء معايري  �ل��دوؤوب��ة  دب��ي  ه��ذه �جلائزة جهود حكومة  وتعك�ض 
معادلة  ط��ريف  ب��ني  �لعالقة  وتعزيز  �لعمال  ورع��اي��ة  �لعمل  مم��ار���س��ات  يف 
�لنتاج ورفع م�ستوى �لتوعية يف �سفوف �لعمال حول حقوقهم وو�جباتهم 
�لفائزة  �ل�سركات  منح  و�سيتم  لديهم.  ما  �أف�سل  تقدمي  على  وت�سجيعهم 
�أو   5 بت�سنيف  �لفائزون  و�سيح�سل  جنوم  خم�ض  �إىل  جنمة  من  ت�سنيفا 
�لذي  توزيع �جلو�ئز  وتكرمي خا�ض يف حفل  تقدير  �سهادة  4 جنوم على 

يح�سره ح�سد من كبار �مل�سوؤولني من د�خل �لدولة وخارجها.

»نخيل« تر�سي عقدا بـ 35 مليون درهم 
لبناء مركز جديد يف »جمريا بارك«

•• دبي -وام: 

مليون   35 بقيمة  عقد�  �م�ض  �لعقاري  للتطوير  “نخيل”  �سركة  �أر�ست 
و�ل��رتف��ي��ه يف  و�ل��ري��ا���س��ة  لل�سحة  ج��دي��د خم�س�ض  م��رك��ز  لت�سييد  دره���م 

جمتمع “جمري� بارك” بدبي.
وعينت “نخيل” �سركة جي بي �ت�ض �لعاملية للمقاولت - �لتي تتخذ من 
دبي مقر� لها - لت�سييد �ملركز �لذي تبلغ م�ساحة �لبناء فيه 93 �ألف قدم 

مربع و�ستبد�أ �لأعمال �لإن�سائية �سهر �أكتوبر �ملقبل.
�إىل  �إ�سافة  لالأطفال  �ملخ�س�سة  �ملر�فق  من  جمموعة  �ملركز  �سي�سم  كما 
مر�فق �أخرى.. ومن �ملقرر �أن ي�سبح �لأكرب يف حمفظة “نخيل” �ملتنامية 

للنو�دي �ملجتمعية يف دبي.
ويعترب جمري� بارك و�حد� من بني �أكرث جمتمعات “نخيل” �سعبية وي�سم 

حاليا نحو 21 �ألف �ساكن وميتد على م�ساحة تزيد عن 380 هكتار�.

»القت�ساد« تبحث �سبل تعزيز العالقات التجارية مع الت�سيك

 دبي لال�ستثمار تقدم حلوًل متكاملة لقطاع الإن�ساءات من خالل 18 �سركة

•• اأبوظبي-وام: 

�سعيد  ب������ن  �����س����ل����ط����ان  م�����ع�����ايل  ب����ح����ث 
�مل��ن�����س��وري وزي���ر �لق��ت�����س��اد م��ع معايل 
جمل�ض  رئ���ي�������ض  ف����ون����در������س����ك  ر�دك 
�لعالقات  تعزيز  �سبل  �لت�سيكي  �لنو�ب 
�لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ج��اري��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�لهتمام  ذ�ت  �مل�����ج�����الت  خم��ت��ل��ف  يف 

�مل�سرتك.
��ستقباله  �ملن�سوري خالل  و�أك��د معايل 
و�لوفد  �لت�سيكي  �لنو�ب  جمل�ض  رئي�ض 
�مل��ر�ف��ق يف �أب��وظ��ب��ي �أن دول���ة �لإم����ار�ت 
تتمتع برو�بط �قت�سادية وجتارية قوية 
وم��ت��ن��ام��ي��ة م��ع دول �لحت����اد �لأوروب�����ي 
مع  �لتعاون  �أو��سر  توطيد  �إىل  وت�سعى 
�لعديد من �لوجهات �جلديدة و�لو�عدة 
بفتح  ترحيبه  ع��ن  م��ع��رب��اً   .. �أوروب����ا  يف 
و�ل��ت��ع��اون مع  لل�سر�كة  ج��دي��دة  ق��ن��و�ت 
مق�سد�ً  متثل  �لتي  �لت�سيك  جمهورية 
�قت�سادياً مهماً يف منطقة و�سط �أوروبا.

�إمكانات  مناق�سة  على  �لج��ت��م��اع  ورك���ز 
�لقطاعات  م���ن  جم��م��وع��ة  يف  �ل��ت��ع��اون 
�لبلدين  �ه��ت��م��ام��ات  يف  �لأول����وي����ة  ذ�ت 
و�ملجالت  و�ملياه  �ملتجددة  �لطاقة  مثل 
و�لتكنولوجيا  ب���الب���ت���ك���ار  �مل���رت���ب���ط���ة 
�حلديثة و�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
و�لبنية  �ل�سحة  ق��ط��اع��ات  �إىل  �إ���س��اف��ة 
و�لتجارة  �جل������وي  و�ل���ن���ق���ل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�للوج�ستية  و�خل�����دم�����ات  �خل���ارج���ي���ة 

و�ملناطق �لقت�سادية �ملتخ�س�سة.
عزة  �ملهند�سة  ���س��ع��ادة  �لج��ت��م��اع  ح�سر 
�سليمان ع�سو �ملجل�ض �لوطني �لحتادي 
�لوكيل  �لرفاعي  عي�سى  يو�سف  و�سعادة 
�مل�����س��اع��د ل��ل��خ��دم��ات �مل�����س��ان��دة ب�����وز�رة 
�لقت�ساد و�لدكتور �أديب �لعفيفي مدير 
و�ملن�ساآت  للم�ساريع  �لوط ين  �لربنامج 
من  ح�سره  فيما  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
�جلانب �لت�سيكي �لدكتور ديفيد كا�سال 
ورئي�ض  �لت�سيكي  �لنو�ب  جمل�ض  ع�سو 
�لت�سيكية  �لإمار�تية  �ل�سد�قة  جمعية 
وجمموعة من �لأع�ساء و�مل�ست�سارين يف 

�لربملان �لت�سيكي.
�أهمية  و�أك�����د م��ع��ايل وزي����ر �لق��ت�����س��اد 
تكثيف �حل���و�ر وت��ب��ادل �ل��زي��ار�ت خالل 
�أو�سع  ب�سكل  ل��الط��الع  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
على تطور�ت �ملناخ �لقت�سادي �لت�سيكي 
و��ستك�ساف  �ل��ت��ع��اون  وحت��دي��د جم��الت 
و�ل�ستثماري  �لتجاري  �لتعاون  فر�ض 
م�سري�ً  �جلانبني  بني  �خل��رب�ت  وتبادل 
لبحث  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق  �ل��ع��م��ل  �أه��م��ي��ة  �إىل 

بني  م�سرتكة  �قت�سادية  جلنة  ت�سكيل 
�ل�سر�كة  ج��ه��ود  دف���ع  ب��ه��دف  �ل��ب��ل��دي��ن 
يعود  ومب��ا  قدماً  �لقت�سادي  و�لتكامل 

باملنفعة �مل�سرتكة على كال �لطرفني.
مقومات  �أب�������رز  م��ع��ال��ي��ه  و�����س���ت���ع���ر����ض 
�لبيئة  وم����ز�ي����ا  �ل���وط���ن���ي  �لق���ت�������س���اد 
بدولة  و�ل����س���ت���ث���م���اري���ة  �لق���ت�������س���ادي���ة 
�لإم��ار�ت م�سلطا �ل�سوء على مرتكز�ت 
�لروؤية �لقت�سادية للدولة و�أهد�فها يف 
حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة وبناء �قت�ساد 
�لتنوع �لقت�سادي  �مل�ستقبل عرب تعزيز 
و�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�ل���رتك���ي���ز على 
�لبتكار و�ملعرفة و�لتكنولوجيا و�لبحث 
�لعلمي و�ل�ستثمار يف �لطاقات �لب�سرية. 
مثمرة  �سر�كات  بناء  �أهمية  على  و�سدد 
بني �لإمار�ت و�لت�سيك على �ل�سعيدين 
�حلكومي و�خلا�ض بحيث متثل قطاعات 
�لبتكار و�لتكنولوجيا �ل�سركات �لنا�سئة 
حماور  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�مل�ساريع 
�إمكانات  �جلانبان  وناق�ض  لها.  رئي�سية 
�لتعاون وت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��رب��ط بني 
بع�ض  يف  �جلانبني  يف  �ملهتمة  �ل�سركات 
�ل�سناعات �ملحددة مثل �سناعة �ل�سيار�ت 

�لكهربائية و�لهيدروجينية.
و�أك����د م��ع��ايل �مل��ن�����س��وري �أه��م��ي��ة �لعمل 
�إىل  م�سري�ً  �لتجارية  �ل��ت��ب��ادلت  ل��رف��ع 
�ل���ت���ج���ارة �خل���ارج���ي���ة غري  �إج���م���ايل  �أن 
���س��ه��د تر�جعاً  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل��ن��ف��ط��ي��ة 
بلغ  2017 ح��ي��ث  ع���ام  خ���الل  ط��ف��ي��ف��اً 
1.08 مليار دولر مقارنة بنحو 1.13 
�إىل  لف��ت��ا   ..  2016 ع��ام  دولر  مليار 
نطاق  لتو�سيع  و��سعة  فر�ساً  هناك  �أن 
و�أن  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأن�����س��ط��ة 
�ل�سرت�تيجي ومكانتها  �لإمار�ت  موقع 

�لتحتية  وبنيتها  �مل��رم��وق��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
جمالت  يف  �ل��ر�ئ��دة  وخدماتها  �لقوية 
�مل����و�ن����ئ و�ل���ن���ق���ل �جل������وي و�خل����دم����ات 
حيوية  ب��و�ب��ة  منها  جتعل  �للوج�ستية 
�إىل  �لت�سيكية  �ملنتجات  ت�سدير  لإع��ادة 

�أ�سو�ق جديدة.
�ملياه  جم���ال  يف  �ل��ت��ع��اون  �أن  �إىل  ون����وه 
�آخر  حم��ور�ً  ميثل  �لكهربائية  و�لطاقة 
.. معرباً عن  �لتعاون  مهماً من حم��اور 
�لهتمام بالطالع على جتربة �لت�سيك 
يف و���س��ع ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة وف��ع��ال��ة لهذه 
�ملر�كز �حل�سرية  �خلدمات �حليوية يف 
بكفاءة  و����س��ت��ه��الك��ه��ا  و�����س���ت���خ���د�م���ه���ا 
ع��ال��ي��ة يف ���س��وء ت��رك��ي��ز دول���ة �لإم����ار�ت 
�لتنمية  وحتقيق  �مل���و�رد  ��ستد�مة  على 
�خل�سر�ء .. م�سري�ً �إىل �لنموذج �لر�ئد 
�ل�����ذي ق��دم��ت��ه م��دي��ن��ة م�����س��در يف هذ� 
�ل��ت��ع��اون بني  �ل�����س��دد و�إم��ك��ان��ات تعزيز 

�لبلدين يف هذ� �جلانب.
�أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل �مل�سرتك  و�أك����د م��ع��ال��ي��ه 
ومد  فعال  ربط  لتحقيق  �جلانبني  بني 
�لأعمال  جمتمع  ب��ني  �لتو��سل  ج�سور 
�لت�سيك  ج���م���ه���وري���ة  يف  و�ل���������س����رك����ات 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض بدولة  ون��ظ��ريت��ه��ا يف 
وبناء  جتارية  تفاهمات  لعقد  �لإم���ار�ت 
���س��ر�ك��ات وم�����س��اري��ع ����س��ت��ث��م��اري��ة حتقق 
م�سالح �لطرفني وكذلك تفعيل �لتعاون 
و�ملناطق  �حل�����رة  �مل���ن���اط���ق  خ����الل  م���ن 
يف  �مل��ت��ط��ورة  �ملتخ�س�سة  �لق��ت�����س��ادي��ة 

دولة �لإمار�ت.
من جانبه �أعرب معايل ر�دك فوندر��سك 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل���ن���و�ب �ل��ت�����س��ي��ك��ي عن 
�ه���ت���م���ام ب������الده ب��ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون مع 
�لإم�������ار�ت يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت 
�لأول����وي����ة ل��ل��ب��ل��دي��ن .. و�أث���ن���ى ع��ل��ى ما 
ح��ق��ق��ت��ه دول����ة �لإم�������ار�ت م���ن �إجن�����از�ت 

دول��ة ع�سرية حديثة  �ل��ي��وم  تعد  و�أن��ه��ا 
ومنفتحة على �لعامل ..

�إىل وجود �لعديد من �لقو��سم   م�سري�ً 
�مل�سرتكة يف �خلطط �لتنموية للبلدين 
�لتعاون و�ل�سر�كة بني  مما يعزز فر�ض 

�لبلدين.
جمهورية  �أن  �لت�سيكي  �جلانب  و�أو�سح 
جيد�ً  �ق��ت�����س��ادي��اً  �أد�ء  �سهدت  �لت�سيك 
خ���الل �مل��رح��ل��ة �مل��ا���س��ي��ة وح��ق��ق ناجتها 
ملحوظاً  من�������و�ً  �لإج������م������ايل  �مل���ح���ل���ي 
�ل�سناعة  ق���ط���اع  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زه���ا  م����ع 
تكنولوجيا  جم�����ال  يف  و�ل����س���ت���ث���م���ار 
وقطاعات  و�لت�����������س�����الت  �مل���ع���ل���وم���ات 
�إىل  م�سري�   .. �لعلمي  و�لبحث  �ملعرفة 
ي�سهد  �لت�سيك  يف  �ل�سحي  �لقطاع  �أن 
ينطوي  و�أن��ه  �أي�ساً  متو��سلة  ت��ط��ور�ت 
�لتعاون وتبادل  �لعديد من فر�ض  على 

�خلرب�ت.

•• دبي-الفجر:

�أع���ل���ن���ت دب����ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار )���������ض.م.ع.( 
�لأن�سطة  م��ت��ع��ددة  �ل����ر�ئ����دة  �ل�����س��رك��ة 
�ل���س��ت��ث��م��اري��ة و�مل���درج���ة يف ���س��وق دبي 
�حللول  لتوفري  جهوزيتها  ع��ن  �مل���ايل، 
خالل  م��ن  �لإن�����س��اء�ت،  لقطاع  �ملبتكرة 
�ل�سركات  متار�سها  �لتي  �لأن�سطة  تنوع 
�لتابعة لها، و�لتي و�سل عددها �إىل 18 

�سركة تعمل يف هذ� �لقطاع.
�ل�سركال،  يعقوب  بن  �لعزيز  وق��ال عبد 
“عملنا  ل��ال���س��ت��ث��م��ار:  م��دي��ر ع���ام دب���ي 
�أو  �إن�ساء  على  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خ��الل 
قائمة  �سركات  مع  �سر�كات  يف  �لدخول 
�لبناء، وعملنا جاهدين  تعمل يف قطاع 
�لطلب.  يف  �ل��ف��ج��وة  جل�����س��ر  ل�����س��ن��و�ت 
دبي  تنتهجها  �لتي  �لتو�سع  �سيا�سة  �إن 
على  ح��ر���س��ه��ا  م��ن  تنطلق  لال�ستثمار 
�لقت�سادي  �لتنويع  ��سرت�تيجية  دع��م 
�ل���ت���ي ت�����س��ج��ع ع��ل��ي��ه��ا �ل���ق���ي���ادة يف دول���ة 
�لإم��������ار�ت، و�حل����د م���ن �لع���ت���م���اد على 
�ملو�رد �لنفطية. وعالوة على ذلك كله، 
�لقاعدة  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ج��م��وع��ة  �ساهمت 

، و�لرتقاء بالقدر�ت  �ل�سناعية للدولة 
�ل�سناعية  �ل��ت��ط��ور�ت  مل��و�ك��ب��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لدعم  وت����وف����ري  �ل���ع���امل���ي���ة،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة 

يف  �مل�ستقبلية  و�ل��ق��ط��اع��ات  للم�ساريع 
�لدولة«.

توفرها  �ل����ت����ي  �مل���ن���ت���ج���ات  وت���ت�������س���م���ن 

لال�ستثمار  ل��دب��ي  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��رك��ات 
باأنو�عه  و�ل���زج���اج  و�لمل��ن��ي��وم  �حل��دي��د، 
و�لأثاث  �لديكور  وجتهيز�ت  �ملختلفة، 

�ملخربي، و�لألو�ح و�ملفاتيح �لكهربائية، 
�إ�سافة  و�لإن��ارة،  و�لأر�سيات،  و�لأ�سقف 
�إىل خدمات �لتربيد �ملركزي و�ل�سيانة، 
ومنتجات �ل�ستد�مة، كالألو�ح �ل�سم�سية 
ل��ل��ك��ه��رب��اء، ولد�ئن  �مل��وف��رة  و�مل�����س��اب��ي��ح 

�لبولي�سرتين �لعازلة.
�لتنوع  هذ�  “بف�سل  �ل�سركال:  و�أ�ساف 
�ملطورين  مب���ق���دور  �أ����س���ب���ح  �ل�������س���ام���ل، 
�حل���������س����ول ع����ل����ى ن�������س���ب���ة ع����ال����ي����ة من 
ويعني  �ملحلي،  �ل�سوق  من  �حتياجاتهم 
�للوجي�ستية،  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����ض  ذل���ك 
و�حلد من نفقات �لتخزين و�ل�ستري�د، 
و�ل��ع��م��ل وف���ق �مل��ي��ز�ن��ي��ات �مل���ح���ددة من 
متوقعة.  غري  مفاجاآت  �ي  ح��دوث  دون 
و�لأهم من ذلك كله، �أن دبي لال�ستثمار 
حتر�ض على �لأبحاث و�لتطوير ملو��سلة 
حت�سني منتجاتها وخدماتها وفق �أرقى 
�ملعايري �لعاملية، �لأمر �لذي �ساعدنا يف 
�إىل  و�لو�سول  �لعاملي  �لنت�سار  حتقيق 
�أ�سو�ق جديدة يف �آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا، 
وح�سد �ملزيد من �جلو�ئز �لعاملية �لتي 
من  منتجاتنا  وت��ف��وق  بتميزنا  ت��ع��رتف 

حيث �جلودة«.

•• اأبوظبي -وام:

�أطلقت د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - 
 “ �لقهوة  “ بيت  م��ب��ادرة  �أبوظبي 
�سمن ��سرت�تيجية لإحياء �لرت�ث 
و�لتقاليد �لأ�سيلة من خالل منح 
لإد�رة  و�ل��رت�خ��ي�����ض  �ل��ت�����س��اري��ح 
م�سروع �سياحي ثقايف يقدم جتربة 
حم��اك��اة من��وذج��ي��ة مل��ر�ح��ل �إع���د�د 

�لقهوة وتقدميها.
ح�����س��ر ح���ف���ل �لإط��������الق - �ل����ذي 
�أم�ض  �ل�����س��ع��دي��ات  �أق��ي��م يف م��ن��ارة 
خليفة  حم���م���د  م���ع���ايل   - �لول 
�لثقافة  د�ئ�������رة  رئ���ي�������ض  �مل����ب����ارك 
و�ل�سياحة - �أبوظبي و�سعادة �سيف 
�لثقافة  د�ئ��رة  وكيل  غبا�ض  �سعيد 

و�ل�سياحة - �أبوظبي.
“بيت  م�����ب�����ادرة  �إط��������الق  وي�����اأت�����ي 
�لد�ئرة  �لتز�مات  �سمن  �لقهوة” 
للحفاظ على �لرت�ث و�لرتويج له 
عنا�سر  ل�سيما  ممار�ساته  ودع��م 
�ل����رت�ث �ل��ت��ي مت �إدر�ج���ه���م���ا على 
�لقائمة �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف 
ملنظمة  ل��ل��ب�����س��ري��ة  �مل��������ادي  غ����ري 

�ليون�سكو.
وقال معايل حممد خليفة �ملبارك 
�أ�سا�سيا  م��ك��ون��ا  ي��ع��د  �مل�����وروث  �إن 
جذور  ملد  حا�سما  وعامال  للهوية 
�لن��ت��م��اء وق���د �أث���م���ر ت��وج��ه دولة 
�لإم����������ار�ت ن���ح���و �إح����ي����اء �ل�����رت�ث 
و�حلفاظ عليه عن حتقيق �لكثري 
من �لإجناز�ت و�أبرزها ت�سجيل 7 
على  �لوطني  تر�ثها  م��ن  عنا�سر 
�لقائمة �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف 
ملنظمة  ل��ل��ب�����س��ري��ة  �مل��������ادي  غ����ري 
�أحد  �أن  �إىل  م�سري�   .. �ليون�سكو 
�لعربية  �لقهوة  هو  �لعنا�سر  هذه 
و�ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع مب��ك��ان��ة خ��ا���س��ة يف 

�لرت�ث �لعربي.
م���ن خ����الل مبادرة  �أن�����ه  و�أ�����س����اف 
“بيت �لقهوة” نت�سارك مع �لعامل 
�ل���ت���ي طاملا  �ل���ع���ري���ق���ة  �ل��ت��ق��ال��ي��د 
�لعامل  جمعت ثقافتنا مع ثقافات 
�لتحاور  ف��ن��ج��ان و�ح����د م��ن  ع��ل��ى 

و�لتفاهم و�لت�سامح.
من جانبه قال �سعادة �سيف �سعيد 
�لقهوة”  “بيت  م��ب��ادرة  �إن  غبا�ض 
يف  لينمو  لرت�ثنا  م�ساحة  تعطي 

�خل�سوع  ب��ع��د  �لإم����ار�ت����ي����ني  م���ن 
خرب�ء  قبل  من  مكثفة  لتدريبات 
�لرت�ث يف �لد�ئرة وتت�سمن تعلم 
با�ستخد�م  �لقهوة  �إع���د�د  م��ر�ح��ل 
�لأدو�ت �لتقليدية و�آد�ب تقدميها 
تقام  �ل��ذي  �ملجل�ض  �إد�رة  وكيفية 
�إىل كيفية  �إ���س��اف��ة  �ل��ت��ج��رب��ة  ف��ي��ه 

ت�سميم �ملجل�ض.
وو�سعت �لد�ئرة مو��سفات قيا�سية 

يفقد  �أن  دون  �ملعا�سرة  �ل�سياقات 
�لفر�سة  ت��ع��ط��ي  ك���م���ا  مم���ي���ز�ت���ه 
تر�ثهم  ل��ت��م��ث��ي��ل  ل���الإم���ار�ت���ي���ني 
ل��ربن��ام��ج تدريبي  ب��ع��د �خل�����س��وع 
�لتقاليد  على  لتدريبهم  م�سمم 
و�ملمار�سات �ملرتبطة باإعد�د �لقهوة 
وهي  �مل��ج��ل�����ض  و�إد�رة  وت��ق��دمي��ه��ا 
تقليدية لتز�ل متار�ض  ممار�سات 

يف يومياتنا وباأ�سكال خمتلفة.
“بيت �لقهوة”  �أن رخ�سة  و�أ�ساف 

ب���دء م�����س��روع �سياحي  مت��ك��ن م���ن 
�ملمار�سات  ف��ي��ه  جت��ت��م��ع  وث���ق���ايف 
و�آد�ب  و�سيافة  كرم  من  �لرت�ثية 
كيفية  تعلم  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����س��ل��وك 
م�ستقل  خ���ا����ض  م�������س���روع  �إد�رة 
�ل�سياحية  �ل��ت��ج��ارب  �إىل  ي�سيف 
�لتي توفرها �لإمارة بعد� �سخ�سيا 
�لقهوة”  “بيت  جت��رب��ة  ت��ق��وم  �إذ 
على �لعالقة �لتي يقيمها �ساحب 
�مل�سروع �أو “�مل�سيف” مع �سيوفه 

�لتي مت  �مللفات  �لقهوة وفق  لبيت 
�عتمادها من قبل �ليون�سكو.

�للتحاق  طلبات  حاليا  وت�ستقبل 
ميتد  �ل��ذي  �لتدريبي  بالربنامج 
مفتوح  وهو  متو��سلة  �أيام  لع�سرة 
تدريبات  وي��ت�����س��م��ن  ل��ل��ج��ن�����س��ني 
ع��ل��ى �ل��ق��ي��ام ب���دور ���س��ان��ع �لقهوة 
و�مل�����س��ي��ف خ���ط���وة خ���ط���وة مب���ا يف 
�لتقليدية  �لأدو�ت  ��ستخد�م  ذلك 

خمتلف  يف  �ل���ق���ه���وة  حت�����س��ري  يف 
وتوديع  ��ستقبال  و�آد�ب  مر�حلها 
�حلديث  �إد�رة  وف��ن��ون  �ل�����س��ي��وف 
تدريبات  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ملجل�ض  يف 
�سمن  عملية  وتطبيقات  نظرية 
�أ���س��ل��وب ور���س��ة �ل��ع��م��ل ي��ت��ب��ع ذلك 
�أد�ء تقيمي للم�ساركني وبناء عليه 
�إعادة  �أو  �لرخ�سة  منحهم  يتقرر 

�لتدريبات.

ب�سكل مبا�سر حيث �سيكون �ساحب 
�مل�سروع مبثابة مر�سد ثقايف يقدم 
ويج�سد  ل���ل���زو�ر  حقيقية  جت��رب��ة 
و�أ�سالتها  �لرت�ثية  �لتقاليد  عمق 
وي�������س���رح م����ا ي���ك���م���ن خ��ل��ف��ه��ا من 

مبادئ.
و�أكد �أنه مت ت�سميم مبادرة “بيت 
حماكاة  مب��ث��اب��ة  ل��ت��ك��ون  �لقهوة” 
تقاليد  ت��ق��دمي  لإع�����ادة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�أق��رب �سورة ملا  �لقهوة �لعربية يف 
جمتمعاتنا  يف  عليه  متعارف  ك��ان 
�ل��ق��دمي��ة وذل����ك ل��ت��وث��ي��ق وحفظ 
بالقهوة  �رتبطت  �لتي  �ملمار�سات 
�لكرم  �إىل  ت��رم��ز  و�ل��ت��ي  و�ملجل�ض 
�ملتبادل  و�لح�������رت�م  و�ل�����س��ي��اف��ة 
�لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  ي��ق��دم  ح��ي��ث 
لهذه  �سامال  �إط���ار�  �لقهوة  ل�بيت 
�ملعتمد  �لتو�سيف  وفق  �ملمار�سات 
منظمة  �إىل  �مل��ق��دم��ة  �مل��ل��ف��ات  يف 

�ليون�سكو.
و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  ومت��ن��ح 
خا�سة  ت���������س����اري����ح  �أب�����وظ�����ب�����ي   -
�لقهوة”  “بيت  م�������س���روع  ل���ب���دء 
م�ستقل  م�سروع  ب���اإد�رة  للمهتمني 

»الثقافة وال�سياحة« يف اأبوظبي تطلق مبادرة »بيت القهوة«

األربعاء  26   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12437  
Wednesday   26   September   2018  -  Issue No   12437



31

�ملال و�لأعمال
مب�ضاركة 383 مديرًا يف املن�ضاآت الفندقية 

»دبي لل�سياحة« تختتم الربنامج التدريبي لقطاع الفنادق يف اإدارة الإيرادات

»تنظيم االت�ضاالت« و»�ضي�ضكو« تتعاونان لت�ضريع التحول الذكي

اإ�سافة نوعية للربنامج العاملي »الت�سريع الرقمي لدولة الإمارات«

•• دبي-الفجر: 

و�لت�سويق  �ل�����س��ي��اح��ة  د�ئ�����رة  �خ��ت��ت��م��ت 
بنجاح،  لل�سياحة(  )دبي  بدبي  �لتجاري 
�سل�سلة ور�ض �لعمل �خلا�سة بالربنامج 
�إد�رة  يف  �ل���ف���ن���ادق  ل��ق��ط��اع  �ل���ت���دري���ب���ي 
�أف�سل  ����س��ت��ع��ر���س��ت  �ل��ت��ي  �لإي���������ر�د�ت، 
�ملمار�سات يف هذ� �ملجال، وتوّقع توّجهات 
بالإ�سافة  �ل�����س��ي��اف��ة،  ق��ط��اع  يف  �ل�����س��وق 
و�لأدو�ت  �لأنظمة  �أح��دث  مناق�سة  �إىل 
و�ملبيعات  �حل���ج���وز�ت  �سي  متخ�سّ م��ع 

و�لت�سويق و�لإير�د�ت.
و������س�����ارك يف ت����ق����دمي ه������ذ� �ل���ربن���ام���ج 
“�ن�سايت�ض  �سركة  من  خرب�ء  �لتدريبي 
�وت« )InsightsOut(، �ملتخ�س�سة 
قطاع  يف  و�لإد�رة  �ل��ب��ح��وث  جم���ال  يف 
تنظيم  مت  حيث  و�ل�سيافة،  �خل��دم��ات 
20 ور�سة عمل تفاعلية مب�ساركة 383 
على  وذل��ك  �ملجال،  �سني يف  �ملتخ�سّ من 
مد�ر �سهري يوليو و�أغ�سط�ض �ملا�سيني، 
�ملهمة  م����ع  م���ت���و�ف���ق���ة  ج�������اءت  و�ل����ت����ي 
�لتي حتر�ض  لل�سياحة  ل�دبي  �لأ�سا�سية 
�أف�سل �ملمار�سات يف  على �سمان تطبيق 
للمن�ساآت  �لت�سغيلية  �لعمليات  خمتلف 
�لفندقية، حتى تتمّيز  يف تقدمي �أ�سعار 
جّذ�بة مو�كبة لتلبية متطلبات �خلطط 

�لتنموية.  
ل��ل��م�����س��ارك��ني فر�سة  �ل���ربن���ام���ج  وق�����ّدم 
لإد�رة  �لعاملية  �لتاأثري�ت  على  �لتعرف 
ع��ل��ى معدلت  وت���اأث���ريه���ا  �لإي����������ر�د�ت، 
ن�سب �لأ�سغال و�لربحية، وكذلك �لدور 
�ملمار�سات  �أف�سل  تلعبه  �ل��ذي  �مل��ح��وري 
وتاأثري   �مل��ن��ا���س��ب��ة،  �لأ����س���ع���ار  ع��ر���ض  يف 
�أف�سل  و�جتذ�ب  �لتحول  ��سرت�تيجيات 
�ل��ك��و�در يف تعزيز م��ع��ّدلت �لأ���س��غ��ال يف 

جميع فئات �لفنادق . 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ك��اظ��م،  ع�����س��ام  وق���ال 
�ل�سياحي  ل��ل��ت�����س��وي��ق  دب�����ي  مل���وؤ����س�������س���ة 
تو��سل  ��سرت�تيجية  نتبع  و�ل��ت��ج��اري: 
مع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  م��ن  متّكننا  �ساملة 

�سركائنا يف قطاع �ل�سياحة عرب �لعديد 
م��ن �ل��ق��ن��و�ت. ويف ظ��ّل م��ع��ّدلت �لنمو 
من  فاإّنه  دب��ي،  ت�سهدها  �لتي  �ملت�سارعة 
�أف�سل  تطبيق  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  �أن  �مل��ه��م 
يف  توؤّثر  �لتي  تلك  ول�سيما  �ملمار�سات، 
معّدلت �لأ�سغال و�لإي��ر�د�ت وموؤ�ّسر�ت 
فاإنه  ولهذ�،  �ليومية.  �لأ�سا�سية  �لأد�ء 
�ملنا�سبة  �خلطط  و�سع  �ل�����س��روري  م��ن 
�ل�سوق  �لوعي مبتغري�ت  ورفع م�ستوى 
�أ�سغال  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  ح��ت��ى 
على  �مل��وؤث��رة  �لعنا�سر  و�أي�ساً  منا�سبة، 

متو�سط معدل �لربح �ليومي.
وم�����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال �أب��ه��ي��ج��ي��ث ب����ي كي، 
“لقد  �لإي��ر�د�ت يف فنادق فلور�:  مدير 
��ستفدنا فعاًل من ح�سور هذ� �لربنامج 
يف  �سخ�سياً  ���س��اع��دين  �ل���ذي  �ل��ت��دري��ب��ي 
�لو�سول �إىل �أهد�يف من خالل تعريفي 
ب����اأم����ور م��ه��م��ة يف ه����ذ� �ل���ق���ط���اع. ومن 
�لتعلم  م��ن  متّكنت  �لعمل  ور���ض  خ��الل 
�ل�سناعة،  رّو�د  م��ن  خ���رب�ت  و�ك��ت�����س��اب 
�مل�ساركة  ويف ذ�ت �لوقت وّف��رت يل هذه 
ف��ر���س��ة �ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى زم����الء وخ���رب�ء 
�لعالقات  وتوثيق  �ملهنة،  ه��ذه  يف  ج��دد 
�ل��ع��م��ل �لتي  م��ع��ه��م. وق���د مثلت من���اذج 
�ل��دور�ت عن�سر�ً  متت مناق�ستها خالل 
يف  تطبيقه  �إىل  �سعينا  ل��ط��امل��ا  �أ���س��ا���س��ي��اً 
باأن  قناعة  على  فاإنني  ولهذ�،  فنادقنا. 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  م��ن  �لنوعية  ه��ذه 
ملا  فّعالة  قيمة  ذ�ت  تعترب  �سة  �ملتخ�سّ
تطوير  ل���س��ت��د�م��ة  فر�سة  م��ن  ت��ق��ّدم��ه 

قطاع �ل�سياحة يف دبي«. 
ومن جانبه، قال �أجمد �لها�سمي، مدير 
�لإلكرتوين  و�ل��ت��وزي��ع  �لإي����ر�د�ت  �إد�رة 
�ت�����ض« )The H(: لقد  “ذ�  ف��ن��دق  يف 
�ل��ور���ض و�جل��ل�����س��ات �سمن  ك��ان ح�سور 
بالن�سبة يل  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ� 
كثري�ً  ��ستفدت  ولقد  �لأهمية،  غاية  يف 
منه يف حتقيق �أهد�يف. و�أعتقد �أن جميع 
�ليوم  ي��درك��ون  �ل��ربن��ام��ج  يف  �مل�ساركني 
�لتدريبية،  �ل���دور�ت  تلك  �أهمية  ج��ي��د�ً 

تعلموه  ما  تطبيق  على  �لعمل  و�أهمية 
بال  و�ل��ت��ي  �لإي�������ر�د�ت،  �إد�رة  يف جم���ال 
معدلت  حتقيق  على  �ست�ساعدهم  �سك 
وكذلك  �مل�����رج�����وة،  و�ل���ن���م���و  �لأ�����س����غ����ال 
�مل�ساعدة على مو�كبة �لروؤية �ل�سياحية 

لدبي.
ل��ل��م�����س��ارك��ني فر�سة  �ل���ربن���ام���ج  وق�����دم 
�لط����الع ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى �لأم����ور �ملهمة 
�خل����ا�����س����ة ب���ال���ع���دي���د م�����ن �مل���و�����س���ي���ع 
�لبيانات،  حتليل  بينها  ومن  �لأ�سا�سية، 

وتقييم  �لطلب،  �رتفاع  من  و�ل�ستفادة 
�ملعطيات لو�سع �أف�سل �سيا�سات �لت�سعري 
�ملمكنة، كما ح�سل جميع �مل�ساركني على 
مر�قبة  و�أدو�ت  جاهزة  ح�سرية  من��اذج 

ت�سهل عملهم. 

•• دبي-الفجر: 

ت��وق��ي��ع مذكرة  ع���ن  ���س��ي�����س��ك��و  �أع���ل���ن���ت 
تفاهم مع �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع 
�لت�����س��الت يف دول��ة �لإم����ار�ت لت�سريع 
�ل��ت��ح��ول �ل���ذك���ي، وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون يف 
يف  �ل��رق��م��ي  �مل�ستقبل  �سناعة  جم���الت 

�لدولة.
نوعية  �إ�سافة  �لتفاهم  مذكرة  وت�سكل 
�لرقمي  “�لت�سريع  �ل��ع��امل��ي  للربنامج 
بناء  �إىل  �ل���ه���ادف  �لإمار�ت”،  ل��دول��ة 
وت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 
�لقطاعني  يف  و�جل���ه���ات  �ل�����س��خ�����س��ي��ات 
�حل����ك����وم����ي و�خل������ا�������ض و�مل���وؤ����س�������س���ات 
ت�سريع  ج����ه����ود  ل����دف����ع  �لأك�����ادمي�����ي�����ة، 
�لرقمية  �لتحتية  �لبنية  خطط  تنفيذ 

�لوطنية.
�ملن�سوري  ع��ب��ي��د  ح��م��د  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
�لت�سالت:  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر 
�لرقمية  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر  “�إن 
رئي�سياً  �لإم���ار�ت ميثل توجهاً  دول��ة  يف 
ويتما�سى  �حل���ك���وم���ي،  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�لقيادة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 
بتهيئة �لبيئة �حلا�سنة للتطور �لتقني، 
�مل�ستقبلية  �حل��ل��ول  لتطوير  و�مل��م��ك��ن��ة 
�ملتوقعة،  �لتحديات  مبو�جهة  �لكفيلة 
�لوطنية  �لأج���ن���دة  �أه����د�ف  يحقق  مب��ا 

وحماور روؤية �لإمار�ت 2021«. 
و�أ�سار �ملن�سوري �إىل �أن مذكرة �لتفاهم 
مع �سركة �سي�سكو تعك�ض �هتمام حكومة 
دولة �لإمار�ت ببناء �سر�كات مع �لرو�د 

لت�سريع  �لتقنية  �مل��ج��الت  يف  �لعامليني 
�ل���ذك���ي يف خمتلف  �ل���ت���ح���ول  ع��م��ل��ي��ات 

جمالت �لعمل �حلكومي و�حلياة.
�لقطاعني  بني  �ل�سر�كة  تعد  و�أ���س��اف: 
�أ�سا�سياً  ع���ام���اًل  و�خل���ا����ض  �حل��ك��وم��ي 
��سرت�تيجياتنا  �إجن��������اح  ����س���م���ان  يف 
�ملنا�سبة  �ل��ظ��روف  وتهيئة  �مل�ستقبلية، 
�إنرتنت  مثل  �حلديثة  �لتقنيات  لتبني 

�لأ�سياء و�أدو�ت �لذكاء �ل�سطناعي. 
�لرئي�ض  روب��ن��ز  ت�ساك  ق��ال  جهته،  م��ن 
�إد�رة  جم���ل�������ض  رئ����ي���������ض  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 

جهود  ب��دع��م  �سي�سكو  تفخر  �سي�سكو: 
�لقت�ساد  �إىل  للتحول  �لإم����ار�ت  دول��ة 
على  �سن�ساعد  م��ع��اً،  وبالعمل  �لرقمي، 
�إي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ح��ا���س��ن��ة ل��الب��ت��ك��ار وخلق 
فر�ض �لعمل، ونتطلع �إىل �أعو�م مديدة 
عيد  �سكري  وق��ال  �لتعاون.  �أخ��رى من 
�ملدير �لتنفيذي لدول �ملنطقة �ل�سرقية 
“تربط  يف “�سي�سكو �ل�سرق �لأو�سط”: 
روؤية �لإمار�ت 2021 �لتحول �لرقمي 
وثيقة  بنتائج  �لتكنولوجي  و�لب��ت��ك��ار 
�ل�����س��ل��ة ب��امل��ج��ت��م��ع، م��ث��ل ج����ودة �حلياة 

فخورون  �سي�سكو  يف  ن��ح��ن  و�ل�����س��ع��ادة، 
�لت�سالت  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  م��ع  ب��ال��ع��م��ل 
�لرقمنة  خطط  ت�سريع  يف  و�مل�ساهمة 
�لوطنية يف دولة �لإم��ار�ت، ونحن على 
نتائج  �إىل  �سيف�سي  ت��ع��اون��ن��ا  ب���اأن  ث��ق��ة 

عاملية �مل�ستوى يف �لبتكار �لرقمي«. 

جماالت تركيز رئي�ضية
�ختارت  �ل��ت��ف��اه��م،  م���ذك���رة  �إط�����ار  ويف 
�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�سالت 
حمددة  ت��رك��ي��ز  جم���الت  و”�سي�سكو” 

لدولة  �ل���وط���ن���ي���ة  ل����الأول����وي����ات  وف����ق����اً 
�لإمار�ت، تعد دعائم �أ�سا�سية لالقت�ساد 
�لذكية  �حل��ك��وم��ة  وتت�سمن  �ل��وط��ن��ي، 
و�لتجارة  �لذكية  و�مل��ن��اط��ق  و�ل�سياحة 
و�خل�����دم�����ات �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة و�ل���رع���اي���ة 
�سي�سكو  و�ستعمل  و�ل��ط��اق��ة.  �ل�سحية 
�مل�ساريع  ت��ط��وي��ر  �أج���ل  م��ن  �لهيئة  م��ع 
�لتحول  قيمة  تربز  �لتي  �لتكنولوجية 
�ملجالت، وذلك بهدف  تلك  �لرقمي يف 
�لتكنولوجيا  ت��ب��ن��ي  م����ز�ي����ا  حت��ق��ي��ق 
و�لقت�ساد  �ملو�طنني  لكل من  �لرقمية 

�لإمار�تي.
�لعمل على  وتعتزم �لهيئة و”�سي�سكو” 
ع���دة م���ب���ادر�ت رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
ت�سريع �لتحول �لرقمي يف هذه �ملجالت 

من �سمنها:
• تنمية �ملو�هب عرب �أكادميية �سي�سكو 
للمو�طنني  �لفر�ض  لتوفري  لل�سبكات: 
و�مل��ق��ي��م��ني يف �ل���دول���ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
يف  ف���ري���دة  وم��ه��ن��ي��ة  تعليمية  م�����س��ار�ت 
وظ���ائ���ف �ل��ع�����س��ر �ل���رق���م���ي م��ث��ل علم 
و�لذكاء  �لأ���س��ي��اء  و�إن���رتن���ت  �ل��ب��ي��ان��ات 

�ل�سطناعي و�لأمن �ل�سيرب�ين. 
• �لب��ت��ك��ار يف جم���ال �لأع���م���ال: وذلك 
من خالل تر�سيخ نظام م�ستد�م و�إيجاد 
ب���ر�م���ج ل���ت���ب���ادل �لب���ت���ك���ار ت�����س��ع��ى �إىل 

حت�سني حياة �سكان �ملدن. 
• �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة و�لأم����ن 
�ل�سيرب�ين: من خالل �إن�ساء بنية مرنة 
ود�عمة لبناء �لقدر�ت �لالزمة حلماية 

�لبنية �لتحتية �حليوية.

•• دبي - وام:

وحدة   - �ملر�فق”  لإد�رة  “�ت�سالت  وقعت 
للخدمات  “�ت�سالت  ل����  ت��اب��ع��ة  �أع����م����ال 
�سركة  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية  -ع  �لقاب�سة” 

“�إد�رة  حلول  لتقدمي   »eSolutions«
�ملن�سئات �لذكية �ملتكاملة” بهدف تخفي�ض 
�لت�سغيلية  �ل���ك���ف���اءة  وحت��ق��ي��ق  �ل��ت��ك��ال��ي��ف 
ور�سى �لعمالء. وقع �لتفاقية علي ح�سن 
لإد�رة  “�ت�سالت  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ه��رم��ودي 

�لإد�ري  �ل�سريك  مطر  وج��اب��ي  �ملر�فق” 
 eSolutions ���س��رك��ة  يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
وذلك على هام�ض معر�ض �إد�رة �ملر�فق �ملقام 
�لفرتة  �لعاملي يف  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  يف 
�جل����اري.  ���س��ب��ت��م��رب   25 �ىل   23 ب���ني  م���ا 

“�ت�سالت  �ستتمكن  �لتفاقية  ومب��وج��ب 
جودتها  ت���ع���زي���ز  م����ن  �ملر�فق”  لإد�رة 
 »IBM« لت�سغيلية عرب ��ستخد�م خدمات�
مع  و�مل�ساحات  �ملن�ساآت  �إد�رة  يف  �ل�سحابية 
تقليل �لتكلفة �لت�سغيلية يف نف�ض �لوقت.. 

و�ستقوم �سركة »eSolutions« بتمكني 
�ل�ستفادة  من  �ملر�فق”  لإد�رة  “�ت�سالت 
من �أحدث �لتقنيات و�لأنظمة �لتي تقدمها 
�خلدمات  �أف�سل  لتقدمي   »IBM« �سركة 

للعمالء.

الحتادية للتناف�سية والإح�ساء : ارتفاع التبادل 
التجاري بني الإمارات وال�سعودية بن�سبة 266.9 %

•• دبي -وام: 

�أ�سدرت �لهيئة �لحتادية للتناف�سية و�لإح�ساء �أحدث تقاريرها عن �لتبادل 
�لتجاري بني دولة �لإمار�ت و�ململكة �لعربية �ل�سعودية خالل �لعقد �لأخري 
و��سار �لتقرير �إىل �رتفاع قيمة  مبنا�سبة �ليوم �لوطني �ل�سعودي �ل� 88. 
�لتبادل �لتجاري بن�سبة و�سلت �إىل 266.9 باملائة وبقيمة �إجمالية بلغت 
2017 مو�سحا �ن  2008 �إىل  6 مليار درهم خالل �لأع��و�م من  قر�بة 
�لنفطية  غري  �خلارجية  �لتجارة  حجم  من  كبرية  ن�سبة  متثل  �ل���و�رد�ت 
لدولة �لإمار�ت مع �ل�سعودية حيث بلغت قيمة هذه �لو�رد�ت 25.4 مليار 
�لفرتة  دره��م خ��الل نف�ض  16.1 مليار  ب���  2017 مقارنة  ع��ام  دره��م يف 
من عام 2008 وبارتفاع قدره 9.2 مليار درهم �أو ما ن�سبته 57 باملائة. 
ووفقا للتقرير �رتفعت قيمة �ل�سادر�ت غري �لنفطية ب�سكل كبري و�سل �إىل 
12.8 مليار درهم خالل �لفرتة ما بني عامي 2008 و2017 .. فيما 
�رتفعت قيمة �ل�سلع �ملعاد ت�سديرها �إىل حو�يل 35.6 مليار درهم تقريبا 

وبن�سبة كبرية عما كانت عليه خالل نف�ض �لفرتة من �لعام 2008.
�لوطنية  و�لبيانات  �لإح�ساء  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  ح�سن  حممد  وقال 
يف �لهيئة �لحتادية للتناف�سية و�لإح�ساء �إن �لأرقام �لتي �أ�سدرتها �لهيئة 
و�ل�سعودية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لتجارية  �لعالقات  وعمق  قوة  �إىل  ت�سري 
ت��دل على تطور �لعالقات  �لأرق���ام  �ل�سنني و�ل��زي��ادة يف ه��ذه  منذ ع�سر�ت 
�لتجارية بني �لبلدين وتنوع جمالتها مبا يخدم �مل�سلحة �لعامة لقت�ساد 
�لبلدين. وت�سري �لإح�ساء�ت �ملتعلقة بالتبادل �لتجاري لدولة �لإمار�ت مع 
�ل�سعودية خالل �لعام 2017 ح�سب �لت�سنيف �لدويل لل�سلع �أن “�لآلت 
�لأوىل من  �ملرتبة  ج��اءت يف  ولو�زمها”  و�ل�سور  �ل�سوت  و�إذ�ع��ة  و�أجهزة 
حيث قيمة �لتبادل �لتجاري حيث بلغت ن�سبتها 31.8 باملائة من �إجمايل 
قيمة �لتبادل �لكلي ما بني دولة �لإمار�ت و�ل�سعودية ثم �للوؤلوؤ و�لأحجار 
�لكرمية و�ملعادن �لثمينة وم�سنوعات هذه �ملو�د و�لتي بلغت ن�سبتها 17.1 
باملائة   12.5 بلغت  بن�سبة  �ملعدنية  �ملنتجات  تبعتهما  ثم  تقريبا  باملائة 
�ل�ستثمار�ت  يخ�ض  وفيما  �لبلدين.  بني  �لتجاري  �لتبادل  �إج��م��ايل  من 
�ل�سادرة عن  �لر�سمية  �لإح�ساء�ت  �أ�سارت  �لإم��ار�ت  �ملبا�سرة يف  �ل�سعودية 
�لهيئة �أن هذه �ل�ستثمار�ت منت باأكرث من 25 باملائة يف �ل�سنو�ت �خلم�ض 
خمتلف  يف  �ل�سقيقني  �لبلدين  ب��ني  �مل�ستمر  �ل��ت��ع��اون  ي��وؤك��د  م��ا  �لأخ���رية 
�أر�سدة �ل�ستثمار�ت �ل�سعودية �ملبا�سرة يف  �ملجالت.. بينما جتاوزت قيمة 
دولة �لإمار�ت حو�يل 17 مليار درهم بنهاية عام 2017 وبنمو قدره 5 
باملائة عن �لعام �ل�سابق .. يف حني حتتل �ل�سعودية �ملرتبة �خلام�سة يف قائمة 
�أعلى �لدول �لتي متتلك ��ستثمار�ت مبا�سرة يف �لدولة حيث ترتكز حو�يل 
�ملحاجر  ��ستغالل  و  �لتعدين  �أن�سطة  يف  �ل�ستثمار�ت  هذه  من  75باملائة 

و�لأن�سطة �لعقارية و�أن�سطة �لبيع باجلملة و�لتجزئة و�إ�سالح �ملركبات.

» بينونة« ت�سارك يف معر�ش ال�سيد والفرو�سية
•• اأبوظبي-وام: 

يف  و�ل�سيد  �لع�سكرية  �مل��ع��د�ت  ل��ت��ج��ارة  �لوطنية  بينونة  �سركة  ت�����س��ارك 
فعاليات �لدورة �ل� 16 من �ملعر�ض �لدويل لل�سيد و�لفرو�سية يف �أبو ظبي 
بجناح لعر�ض بنادق و�أ�سلحة وم�سد�سات �سيد متنوعة بالتعاون مع �سركات 
�لتنفيذي  �ملدير  �لغفلي  �سعيد  وق��ال  25 ماركة عاملية.  و�أك��رث من  عاملية 
ل�سركة بينونة لتجارة �ملعد�ت �لع�سكرية و�ل�سيد يف ت�سريح لوكالة �نباء 
�ل�سيد و�لفرو�سية  �سنويا يف معر�ض  ت�سارك  �ل�سركة  “و�م” �إن  �لم��ار�ت 
وهي �سركة �إمار�تية متخ�س�سة يف بيع �لأ�سلحة و�ملناظري ومعد�ت �ل�سيد 
�لربي وعر�ض �أحدث �لبنادق و�لأ�سلحة �خلفيفة مبختلف �أنو�عها. و�أ�ساد 
�لغفلي بالهتمام �لكبري �لذي توليه �لقيادة �لر�سيدة وعلى ر�أ�سها �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة “حفظه �هلل” للرت�ث 
ركائز  ب�سون  �لد�ئمة  �لر�سيدة  �لقيادة  وتوجيهات  �لرت�ثية  و�لريا�سات 
�لرت�ث �لإمار�تي �لعريق �لذي يحظى باحرت�م وتقدير �لعامل �أجمع. ونوه 
�إذ  �ملعرو�سات  ونوعية  �مل�ساركات  وحجم  �ملعر�ض  تنظيم  مب�ستوى  �لغفلي 
متثل فعاليات �ملعر�ض فر�سة للتقاء �ملهتمني و�ملعنيني بريا�ستي �ل�سيد 

و�لفرو�سية مع بد�ية مو�سم �ل�سيد وف�سل �خلريف �لقادمني.

»اأرا�سي دبي« �سريك ا�سرتاتيجي
 ملعر�ش »�سيتي �سكيب جلوبال 2018«

•• دبي -وام:

�أعلنت د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك يف دبي دخولها يف �سر�كة ��سرت�تيجية يف دورة 
�لذي  جلوبال”  �سكيب  “�سيتي  وم��وؤمت��ر  معر�ض  م��ن   2018 �حل���ايل  �ل��ع��ام 
�سيقام خالل �لفرتة من 2 �إىل 4 �أكتوبر �ملقبل يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
للموؤمتر�ت و�ملعار�ض .. فيما ت�سارك �لد�ئرة هذ� �لعام يف من�سة متميزة حتت 
“�أر��سي دبي.. ذكاء ��سطناعي يحاكي م�ستقبل عقارك«. و�أعرب �سعادة  �سعار 
�سلطان بطي بن جمرن مدير عام د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك يف دبي عن �لفخر 
يف  فعالية  �أك��رب  يعد  �ل��ذي  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  م��ع  �ل�سرت�تيجية  بال�سر�كة 
و�مل�سوؤولني  و�ملطورين  �مل�ستثمرين  يجمع  حيث  �لعقاري  و�لتطوير  �ل�ستثمار 

�حلكوميني و�ملخت�سني يف �لقطاع �لعقاري.
وقال �إن ح�سور “�أر��سي دبي” يعترب مهما جد� يف مثل هذه �لفعاليات �لتي ت�سهم 
يف �لرتويج للقطاع �لعقاري يف دبي وت�ستقطب جميع �لأطر�ف ذ�ت �ل�سلة به 
من �مل�سرتين و�ملطورين و�لباحثني عن �أف�سل �خليار�ت �ل�ستثمارية .. منوها 
للم�ستثمرين  �أ�سا�سيا  مق�سد�  كانت  �ل�سابقة  �مل�ساركات  يف  �لد�ئرة  من�سة  باأن 
�لر�غبني يف �لطالع على �لت�سريعات و�لنظم �لتي ت�سهم يف خلق بيئة ��ستثمارية 
�آمنة وجذ�بة لت�سع دبي يف فئة مميزة عن غريها من �لوجهات �لعاملية. و�أكد 
ودعمها �مل�ستمر للمعار�ض �ملحلية و�لعاملية  “�أر��سي دبي”  �بن جمرن حر�ض 
�لتي ترى فيها فر�سا �سانحة لالإعالن عن �لمتياز�ت و�لت�سهيالت �ملتاحة �أمام 
�سعار  �ختيار  �أن��ه مت  �إىل  م�سري�   .. دبي  يق�سدون  �لذين  �لعامليني  �مل�ستثمرين 
مل�ساركتها  عنو�نا  عقارك”  م�ستقبل  يحاكي  ��سطناعي  ذك��اء   .. دب��ي  “�أر��سي 
هذ� �لعام يف هذ� �ملعر�ض للتاأكيد على مو��سلة تطوير �لتطبيقات �لذكية �لتي 
ت�سمن للمتعاملني و�إجناز معامالتهم يف �أي وقت ومن �أي مكان حول �لعامل 
بر�حة تامة وباأعلى درجات �لأمن �إىل جانب �لتطبيقات �لذكية ونظام �لأر�سفة 
�لذكية ..لفتا �إىل �أن �لد�ئرة تعمل بوترية مت�سارعة لإمتام نظم �لبلوك ت�سني 

بالتعاون مع �لقطاعني �لعام و�خلا�ض. 

»ات�سالت لإدارة املرافق« توقع اتفاقية لتوفري حلول متطورة لإدارة املن�ساآت
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العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2017/6971  مطالبات ب�صيطة 

�ملرفوعة من �ملدعي/ بارول دبي - ذ م م  
�ىل �ملدعي عليه / تر�ن�ض جلف �إنرجي - �ض م ح 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 17.648.43 درهم )�سبعة ع�سر �لف و�ستمائة وثمانية و�ربعون درهم وثالثة 
و�ربعون فل�سا( ، و�لز�مها بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ 500 مقابل �تعاب �ملحاماة ، 
ورف�ست فيما ز�د عن ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لالعالن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم 

�مل�سار �ليه و�ستتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعـالن تغيري ا�صـم
�لفالحي(  جباره  �سالح  جباره  )عادل  �ملو�طن  تقدم 
بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية - ق�سم �لتوثيقات 

بتغيري ��سمه من )عادل( �ىل)�أحمد( 
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر �لعالن
عواطف ال�صريف - كاتب عدل

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�ش الكعبي
قا�صي تركات الدائرة الثالثة   

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

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
دعوة حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية 

يف الق�صية رقم 2018/915 جتاري كلي  
�ملعلن �ليهما / 

�ملدعي عليه �لأول / نيوكا�سا �نترييرز - �ض ذ م م 
�ملدعي عليه �لثاين / من�سور خود جا�ستيه ب�سفته �ل�سخ�سية 

وب�سفته مدير و�سريك يف - نيوكا�سا �نترييرز - �ض ذ م م 
بالإ�سارة �ىل �لقر�ر �ل�سادر من عد�لة حمكمة دبي �ملوقرة وندبنا خبري� ح�سابيا يف �لدعوى �ملذكورة 
، وذلك يوم  ، لجتماع �خلربة �ملحا�سبية �لأول يف �لدعوى �عاله  �عاله لذ� يرجى منكم �حل�سور 
�لثالثاء �ملو�فق 2018/10/2 ، يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف �سباحا ، وذلك مبقر �ملكتب دبي - �سارع 
�ملكتوم - بناية �ل�سيخة مرمي نف�ض بناية بنك �ستاندرد ت�سارترد �لطابق �ل�سابع مكتب 704 ، هاتف رقم 
: 04/4096842 ، فاك�ض / 04/4096850 ، جو�ل : 0562109945 لذ� يرجى �حل�سور باملوعد �ملذكور 

و�ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى.   
اخلبرياحل�صابي 
ليلي  غامن احلمريي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإعالن حل�صور جل�صة خربة 

بالدعوى رقم 2018/111 نزاع تعيني خربة عقاري 
�ل�سادة / �لر�ستماين بيجل )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( 

نعلمكم �ن �ملتنازعة "�مل�سار لد�رة �لفنادق ملالكها ر��سد �لنعميي" �أقامت عليكم �لنز�ع 
�ملنتدب من عد�لة حماكم دبي ندعوكم للح�سور  �أعاله - وب�سفتي �خلبري  �ملذكور 
�ىل مكتب �خلبري بتاريخ �ق�ساه يوم �لربعاء يف 2018/9/26 لتقدمي ما لديكم من 

م�ستند�ت و�لرد على �مل�ستند�ت �ملقدمة.  �ملكان  : مكتب �خلبري 
عنو�ن �ملكتب : دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية �ملريخي - طابق 29 مكتب 2905 

قرب فندق " �سانغريال . يوجد يف �لطابق �لر�سي من �لبناء مطعم "زعرت وزيت" 
�خلبري �ملهند�ض غ�سان حماده هاتف : 050/8974780   

اخلبري املهند�ش 
غ�صان حمادة  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
يف  الدعوى 2018/1100 جتاري كلي   

�خلبري �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : �ميك�ض )�ل�سرق �لأو�سط( �ض م ب )م( �لإمار�ت  

�ملدعي عليه : جمال علي حممد ها�سم �ليا�سي 
مت ندبنا خبري� م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله و �ملرفوعة من �ميك�ض )�ل�سرق 
�ليا�سي   ها�سم  حممد  علي  جمال  عليه  �ملدعي  �سد  �لإمار�ت  )م(  ب  م  �ض  �لأو�سط( 
وعليه   ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة �و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر 
�ملو�فق  2018/9/30 م يف متام  �دناه وذلك يوم  �لحد   �ملو�سح  �لعنو�ن  مكتبنا على 
�ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم  �مل�ستند�ت  ، ويرجى منكم �ح�سار كافة  �ل�ساعة 2.00 ظهر� 

عند ح�سوركم لالجتماع.  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
يو�ضف اخلاجه / خبري ح�ضابي وم�ضريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : �ضيجنيت�ضر روم للخياطة الرجالية والت�ضميم - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : حمل ملك �لتوفيق للتطوير و�ل�ستثمار موتر �سيتي - �حلبية �لوىل - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    796925  : �لرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1319930  : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري 
بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2018/9/20 بتاريخ   دبي  ق��ر�ر حماكم 
2018/9/20  وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ح�ضني 
 - لوتاه  نا�سر �حمد  : مكتب رقم 308 ملك  �لعنو�ن  الها�ضمي ملراجعة احل�ضابات  
ديرة - �م هرير   هاتف : 3885518-04   فاك�ض : 3885519-04    م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ح�ضني الها�ضمي ملراجعة احل�ضابات  
�م ه��ري��ر   هاتف  دي��رة -  �لعنو�ن : مكتب رق��م 308 ملك نا�سر �حمد لوتاه - 
�لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   04-3885519  : ف��اك�����ض     04-3885518  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  �ضيجنيت�ضر 
روم للخياطة الرجالية والت�ضميم - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2018/9/20  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/20  
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   

مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة  الدعوى   
الرقم 2018/77 جتاري كلي 

�إىل �ملدعي عليها : �سلمى حممد غريب �سحيم  
حيث �ن �ملدعي / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - قد �قام عليك �لدعوى رقم 2018/77 جتاري كلي ، 

�لثالثاء  ي��وم   - �لبتد�ئية  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   - �خليمة  ر����ض  �ىل حمكمة  يقت�سي ح�سورك  وعليه 
، وتقدمي ما لديكم من بيانات  �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا �ملو�فق 2018/10/2 م وذلك لالإجابة على �لدعوى 
ودفوع ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر 

�لدعوى غيابيا بحقكم طالبا فيها :  
�أول - قيد �لدعوى و�ل�سري يف �إجر�ء�تها 

"�لبنك" مبلغ وق��دره )1.015.920.34( درهم )فقط مليون  ي��وؤدي للمدعي  بان  �ملدعي عليها  �ل��ز�م   : ثانيا 
وخم�سة ع�سر �لف وت�سعمائة وع�سرون درهما و�ربعة وثالثون فل�ض( �إ�سافة �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 

تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د. 
ثالثا : �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى 

      حكومة راأ�ش اخليمة
دائرة املحاكم
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مكتب اإدارة الدعوى

 اإعالن بالن�صر 
الرقم :  2018/138 جتاري كلي   

�ىل �ملدعي علي��ها : �حمد جمعة دروي�ض �سعبان جمعة  )�جلن�سية : �لإمار�ت( 
حيث �ن �ملدعي : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني 

قد �أقام �لدعوى �حلقوقية رقم 2018/138 جتاري كلي طلب �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )831.340.51( درهم )ثمامنائة و�حدى وثالثون �لف وثالثمائة و�ربعون 
وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ) فل�ض  وخم�سون  و�ح��دى  دره��م 

�ل�سد�د �لتام لكامل �ملديونية مع �لز�م �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�سى ح�سورك �مام مكتب �إد�رة �لدعوى باملحكمة �ملدنية بر�أ�ض �خليمة �سباح يوم �لربعاء  
�ملو�فق  2018/10/3م  �ل�ساعة 9.00 �لتا�سعة �سباحا. لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : 2018/9/25
 مدير الدعوى/ حممود فائق عليان  

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم
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مكتب اإدارة الدعوى

اإعادة اإعالن بالن�صر 
الرقم 2018/106 جتاري كلي   

�ىل �ملدعي علي��ه : حممد عبا�ض يو�سف عبد�هلل - �جلن�سية جزر �لقمر  
حيث �ن �ملدعي : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني 

قد �أقام �لدعوى �حلقوقية رقم 2018/106 جتاري كلي طلب �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
�ملدعي مبلغ 708.440.00 درهم )�سبعمائة وثمانية �لفا و�ربعة و�ربعون درهم( و�لفو�ئد �لقانونية 
12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�إد�رة �لدعوى باملحكمة �ملدنية بر�أ�ض �خليمة �سباح  �ملحاماة.  لذ� يقت�سى ح�سورك �مام مكتب 
يوم �لحد  �ملو�فق  2018/9/30م  �ل�ساعة 9.00 �لتا�سعة �سباحا. لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : 2018/9/23  
 مدير الدعوى
حممود فائق عليان  

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليه /  �سومي �سيجيث 
نعلمكم بان �ملدعي : هايتك ميتالك ديكور�ض -  م م ح  

يف �لدعوى رقم 2018/5295 �لد�ئرة �ملدنية �لتجارية �جلزئية �لثالثة 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  

�لف  و�ربعون  وو�حد  مائة  درهم   141.322 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �لز�م 
وثالثمائة و�ثنان وع�سرون درهم عالوة على �لفائدة �لقانونية مبعدل 12% من تاريخ 2018/2/26 

وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�م �ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�و  �سخ�سيا  �لحتادية  �ل�سارقة  11 مبحكمة  رقم  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام  يقت�سي ح�سورك  لذ� 
بو��سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، وذلك بتاريخ 
2018/10/8 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 �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك. 
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

 اعـــــــالن 
�ملرجع : 2018/228  ك. ع. د 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان من �ل�سيد/  ز�هد رفيق 
 - �ملطرو�سي  �لع�سري  عبيد  غ��امن  ر��سد  غ��امن   : و�ل�سيد  باك�ستان   : �جلن�سية   - رفيق  حممد 
�جلن�سية : �لإمار�ت - طلب �لت�سديق علي حمرر يت�سمن : تنازل عن رخ�سة �ل�سم �لتجاري 
)عابد للتجارة �لعامة - ذ م م( و�ملرخ�سة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان حتت رقم 
�مللف )72578( و�مل�سجل لدى غرفة وجتارة و�سناعة عجمان. �ىل �ل�سيد/ خو�سي حممد حممد 
حنيف ، �جلن�سية : باك�ستان ، و�ل�سيد/ عائ�سة جا�سم علي جا�سم �جلو �ل�سويدي - �جلن�سية : 
�لإم��ار�ت ، و�ل�سيد/ حممد عثمان �جنم عبدغفار �جنم ، �جلن�سية : باك�ستان - ليكن معلوما 
بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�صاء- بعجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1444
�إمار�تي �جلن�سية يرغب بالتنازل وبيع  �ل�سام�سي -  �ل�سيد/ �سلطان علي �سلطان جمعه  ليكن معلوما للجميع بان 
كامل ح�سته �لبالغة )51%( ح�سة �ىل �ل�سيد/ جمال عبيد جابر عبيد �ملزروعي - �إمار�تي �جلن�سية - كما �ن �ل�سيد/ 
حممد عامل غري نور �لمني - بنغالدي�سي �جلن�سية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�سته �لبالغة 49% ح�سة �ىل �ل�سيد/ 
جاهاجنري علم رز�مه - بنغالدي�سي �جلن�سية 05% ح�سة و�ل�سيد/ حممد مامون �ل�سالم ر�جا مياه - بنغالدي�سي 
�جلن�سية 05% ح�سة و�ل�سيد/ �سهاب �لدين مق�سود �لرحمن - بنغالدي�سي �جلن�سية 39% ح�سة يف �لرخ�سة �لتجارية 
: �سركة حممد عامل غري نور لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة - ذ م م  ، ترخي�ض رقم )533329( - حيث مت 
�ل�سيار�ت  لتجارة قطع غيار  نور  �سركة حممد  عامل غري   : �لتجاري من  �ل�سم  تغيري  �ل�سركاء على  �لتفاق بني 
�مل�ستعملة - ذ م م ، �ىل : ركن �لفر��سة لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة - ذ م م.  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1443

�لهند   ، مولكيزتار�يل  جيفارجي�ض  جون  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
للخر�طه  �ملنطاد  يف  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية 
�لهند�سية ترخي�ض رقم )610385( وذلك لل�سيد/ ��سوك كمار كري�سنانوتي ناير 
�لهند �جلن�سية  - وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� 
�لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1442

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ح�سان حممد معني علبي - �سوري �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ عبد�هلل حممد معني 
علبي - �سوري �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )علبي مري للتجارة( تاأ�س�ست باإمارة  �ل�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )514153( - تعديالت �خرى :- ل يوجد.
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1441

باك�ستاين    - خان  �سعيد  حممد  خان  ��سفاق  حممد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل : �لطاف 
ح�سني غالم يا�سني - باك�ستاين �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )جبل �لنور لكي �ملالب�ض ( 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )625272(. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1447 
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �حمد �سالح عبد�للطيف �ل�سيد - م�سري  �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ عبد�للطيف 
�بر�هيم حممد ح�سني - م�سري �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )مغ�سلة �حلياة �لنظيفة( 
و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )607104(  تغيري�ت �خرى : تنازل 

�ساحب �لرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل  ال�صناعية 13/ االجنازات 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

 اعـــــــالن 
�نه يف يوم �لثنني �ملو�فق 2018/9/24 م 

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عارف حممد �سعيد �لوتري �لظهوري - �إمار�تي �جلن�سية - بطاقة �لهوية 
رقم )784198672594039( وب�سفته مالك/ �مل�ساهري لأعمال �ل�سباغ - رخ�سة جتارية رقم )241845( �سادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - فرع دبا �حل�سن / �ل�سارقة ون�ساطه �لتجاري )مقاولت فئة �ساد�سة ، �أ�سباغ( 
باأنه تنازل عن ح�س�سه يف / �مل�ساهري لأعمال �ل�سباغ و�لبالغ 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ نيلو دى نيكوجنو دى 
- وجن�سيته : بنغالدي�ض ، ويحمل بطاقة �لهوية رقم )784198324139413( مع تغيري �ل�سكل �لقانوين من 
موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات حملي ، ليكون �ملتنازل نف�سه وكيل خدمات حملي يف �لرخ�سة. وللمتنازل 
�ليه مطلق �حلرية يف �لت�سرف يف ح�س�سه �مل�سار �ليها �أعاله وله حق �لت�سرف فيها ت�سرف �ملالك يف ملكة. 
�مل��ادة )16( فقرة 3 من �لقانون �لحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991.  يف �سان �لكاتب �لعدل.فقد  وعمال لن�ض 
�قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب 

�لعدل خالل ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن  و�ل�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �لقانونية.

كاتب العدل   
حمكمة دباحل�صن االحتادية االبتدائية  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة دبا احل�صن االبتدائية   

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
انذار عديل بالن�صر
رقم  2018/1/5982  

�ملنذر : �ميري�لد جولرز م د م �ض - وميثلها / كري�سان �سرينيفا�سن ب�سفته مدير �ل�سركة وميثله �سيتور�مان ر�ما 
كري�سنا جوبتا- مبوجب وكالة م�سدقة رقم �ملحرر )2013/1/99491( وميثله / حممد �سفيق �بو �ل�سعود - 
مبوجب وكالة رقم �ملحرر )2018/1/159880( وميثله/ رجاء �دري�سي ت�سوىل مبوجب وكالة م�سدقة رقم 
�ملحرر )2017/1/17439(  عنو�نه : دبي - �نرتنا�سيونال �سيتي �حلي �لفرن�سي بنايةP20 حمل رقم 14 

ور�سان �لوىل  ت : 0555564669 - 042958825 
�ملنذر �ليه : �نغلو كا�ساي م د م �ض 

عنو�نه : بناية �ملا�ض تاور - مكتب رقم 17 - رقم �لر�ض : 1066 بحرية - �جلمري� �لثنيه �خلما�سة 
�ليجار  ت��اور( و�سد�د قيمة  �ملا�ض  بناية   -  17 للعقار )مكتب رقم  �لتام  �لخ��الء  �ليه ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
، بال�سافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذ� �لن��ذ�ر و�ل  �مل�ستحقة 
�سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�سد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�ساريف 
�لكهرباء و�ملياه مبا يف ذلك �للجوء �ىل �ل�سلطات �ملخت�سة و�جلهات �لق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/6003 )

�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( 
�ملنذر �ليه : موؤ�س�سة �لغال لتاأجري �ل�سيار�ت 

ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
و�سبعة ع�سر  �سعبمائة  �لف  دره��م( )ثمانون  وق��دره )80.717  باجمايل مبلغ  �لن��ذ�ر  هذ� 
درهم( - بخ�سو�ض عدد )خم�سة( مركبة تويوتا يار�ض - جميعهم موديل 2015 - �بي�ض 
- رقم �للوحات )93715-93243-93678-93104-93657( وجمعيهم جهة ترخي�ض �ل�سارقة 
- خ�سو�سي فئة �بي�ض خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر. ويف حالة رف�ض �ل�سد�د 
�سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتملكم 

كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5966)

 Danube Building Materials Trading LLC ملنذر :  �سركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م� 
دبلوك  و�أ�سامه  �جلرمن  ��سماعيل  علي  د.   / �ملحاميني  بوكالة   ،  info@prestigeadvocates.com

�ملنذر �ليه : عبد�لكايف عبد�هلل �لأقرع 
�ملو�سوع : 

رقم  �ل�سيك  �لوطني  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك  ل��دى  �مل�سريف  ح�سابه  من  �ليه  �ملنذر  �سحب   2016/10/31 بتاريخ   )1
�ملنذرة.   ل�سالح  درهم(  و�ثنان  و�ربعمائة  �لف  وع�سرين  وو�حد  )مائة  درهم   121.402 قيمته  �لبالغة   )000095(
وبتاريخ 2017/7/30 �سحب �ملنذر �ليه من ح�سابه �مل�سريف لدى بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �ل�سيك رقم )000064( 
�لبالغة قيمته 111.580 درهم )مائة و�حد ع�سر �لف وخم�سمائة وثمانني درهم( ل�سالح �ملنذر   2( �رتد �ل�سيكان 
�سالفي �لذكر عند تقدميهما لل�سرف لعدم وجود ر�سيد كاف للوفاء مبقابلهما.  فان �ملنذرة توجه هذ� �لنذ�ر 
للمنذر �ليه لتكليفه بالوفاء بقيمة �ل�سيكني �سالفي �لذكر 232.982 درهم )مئتان و�ثنان وثالثني �لف وت�سعمائة 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  �تخاذ  طائلة  حتت  �لن���ذ�ر  لهذ�  ت�سلمه  تاريخ  من  ��سبوع  خ��الل  دره��م(  وثمانني  و�ث��ن��ان 

للمطالبة بها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/6001 )

�ملنذر :  �سركة �سركة د�ماك للتطوير - ذ م م - بوكالة �ملحامية / هند �لكتبي 
�ملنذر �ليه : جمموعة �سنرت� لال�ستثمار�ت 

�لعنو�ن : جمهول �لعنو�ن 
�ملو�سوع �سد�د بدل �يجار متاأخر مبلغ وقدره )1.388.664 درهم( 

باإجمايل  �ل�سيك  �رجت��اع  وغر�مة  �ليجارية  �لقيمة  مبلغ  ب�سد�د  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
مبلغ 1.388.664 درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذرة لتخاذ كافة 
�لعقار  وباإخالء  �لج��رة  �ملذكور من  �ملبلغ  ب�سد�د  �لالزمة للز�مكم  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت 
�مل�ستاأجر لعدم �ل�سد�د رغم �لن�سر وحتتفظ �ملنذرة بحقها فيما ي�ستجد من قيمة �يجارية 

وطلب �لتعوي�سات �ملنا�سبة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5967 )

�ملنذر : �سركة ون�ستو للتجارة 
�ملنذر �ليه : �سركة ميدكو 

فاإننا نطلب ما يلي : 
�خطار �ملخطر �ليه ب�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية �ملتاأخرة عليكم من �لقيمة �ليجارية 

و�لبالغة 58333 درهم يف مدة ل تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لنذ�ر 
ويف حال تخلف �ملنذر �ليه عن �سد�د �مل�ستحقات  خالل �ملدة �ملذكورة �نفا ، فانه يتوجب 
�جر�ء�ته  �سيبا�سر  �مل��ن��ذر  و�ن  �مل�ستحقات  كافة  و���س��د�د  �مل��وؤج��رة  �لعني  �خ��الء  عليكم 
�لقانونية  �لفو�ئد  و�لز�مكم  �مل��اأج��ور  و�خ��الء  �ملتاأخرة  �مل�ستحقات  ل�سد�د  �لقانونية 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5980   

�ملنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- �سركة �لنور �لقاب�سة لال�ستثمار - �ض ذ م م  

 2- عمرو بن طارق بن حممد بن لدن - جمهول حمل �لقامة 
تاريخ  م��ن  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  ل��دف��ع  �ليهم  للمنذر  �ل��ع��ديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  �مل��ن��ذرة تر�سل  ف��ان 
2018/8/2 حتى تاريخه بال�سافة �ىل �لغر�مات و�ل�سر�ئب �ملرتتبة عليهم ح�سب عقد �ليجار 
وبال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، و�إل �سوف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لخالء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لقانونية  و�لفائدة  �ليجار  عليهم ح�سب عقد  �ملرتتبة  �لغر�مات  وكافة  و�مل�ساريف  �لر�سوم 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقه من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

   يف الدعوى رقم 2018/491 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سون �نف�ستمنتز ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/حممد جاويد يحيى �سابوين وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر  �أقام عليك �لدعوى 
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  وذل��ك  كلي  رق����م:2017/202 عقاري  �ل��دع��وى  يف 
�سامال  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�سلميه  دره��م   )747091.19(
للر�سوم و�مل�ساريف وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 
حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
         يف الدعوى رقم 2018/10 بيع عقار مرهون

ع��ب��د�حل��م��ي��د خالد   -2 ذ.م.م  ل��ن��دن  ن��ي��ب��ون  ���س��رك��ة  ����س���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
عبد�حلميد �لعاين جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف 
�أبوظبي �ل�سالمي وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي نعلنكم 
بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن حمل - �ملنطقة:ور�سان 
 -  S16:لعقار� رق��م   -  T02:ملبنى� ����س��م   - �لر������ض:415  رق��م   - �لوىل 
 )5.507.000( وق��دره  به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء�   - مربع  مرت  �مل�ساحة:51 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/203  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة �خلزنة لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م 2- عبد�لر�سيد كاركل حممد 
ربيع  3- حم��م��د  ذ.م.م(  �ل��ب��ن��اء  م���و�د  ل��ت��ج��ارة  �خل��زن��ة  ���س��رك��ة  �ول  �سخ�سي  )ك��ف��ي��ل  ح�سني 
ذ.م.م(  جمهول حمل  �لبناء  عبد�لر�سيد )كفيل �سخ�سي ثاين �سركة �خلزنة لتجارة مو�د 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/9  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدو� 
ومبلغ خم�سمائة  و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لزمتهم  درهم   )269.305.18( وقدره  مبلغ  للمدعي 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
با�سم  �سدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/705  جتاري جزئي

بهاتنايي  جو�ند��ض  بها  ر�جي�ض   -2 ����ض.ذ.م.م  فا�سون  لك�سمي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
)كفيل �سامن(  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
�ل�سالمي  �لم��ار�ت  �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف  �لدعوى  بتاريخ  2018/8/9  يف 
للمدعي  دره��م   )396.637.05( مبلغ  ب��اد�ء  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  ���ض.م.ع 
وفائدة 9% من:2018/3/4 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليهما بامل�ساريف و�لف 
درهم �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1427  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- مايكرو ماك�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 2- م�سطفى �سبري �سبري علي 
)�لكفيل �ل�سخ�سي مايكرو ماك�ض للتجارة ���ض.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف    2017/10/19 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
يوؤديا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ����ض.م.ع  �لهالل  ل�سالح/م�سرف  �ع��اله 
�لف درهم  �مل�ساريف ومبلغ  للمدعي مبلغ وقدره )1.392.919.34( درهم ف�سال عن 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/2123  جتاري كلي
�ىل �ملحكوم عليه/1- خالد خمي�ض جمعه ر��سد لغرب �لدهماين  جمهول حمل 
بتاريخ  2018/1/8  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  �لقامة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للبنك �ملدعي )م�سرف �لهالل( مبلغ )2.292.950.90( درهم و�لزمته 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من  �تعاب  �لف درهم مقابل  بامل�ساريف ومبلغ 
طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/2347  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �بر�هيم م�سطفى جماهد �حمد  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/1/8  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع - مكتب �د�رة - فرع برج �لبحر 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف �ملدعي مبلغ )�ستمائة وخم�سة و�ستون 
�لف ومائتني وع�سرة درهما و�ثنان و�ربعون فل�سا( و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل  هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/2479  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- فهد علي عبد�هلل حممد يو�سف  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/3/19  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع - مكتب �د�رة - فرع برج �لبحر 
درهم  �ملدعي مبلغ )3.722.566.58(  للم�سرف  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م 
و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� 
ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك 
�ل�سمو  با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لع��الن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1974  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة برمي �لتجارية ذ.م.م 2- ر�مي�ض �سيثي �مريك �سينغ �سيثي - كفيل 
كفيل   - �سيتهي  �سينغ  �مريك  �سيتهي  جيت  �سارن   -3 ذ.م.م  �لتجارية  ب��رمي  ل�سركة  �سخ�سي 
�لتجارية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت  �سخ�سي ثاين ل�سركة برمي 
�لهالل  ل�سالح/م�سرف  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/2/28 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها 
�ض.م.ع �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للبنك �ملدعي مببلغ )223.767( درهم 
للم�سرف  ي��وؤدو�  ب��ان  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  وب��ال��ز�م  �لبالتينية  فيز�  بطاقة  عن 
ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتهم  �لدولية  �ل�سلع  مر�بحة  عن  دره��م   )1.699.429( مبلغ  �ملدعي 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

           يف الدعوى رقم 2018/12  بيع عقار مرهون   
 مو�سوع �لق�سية:��سد�ر �مر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار )حمل( رقم S05 - بلدية رقم 1 -

44م مربع ور�سان  178 - م�ساحتها  1 - ��سم �ملبنى:Q09 - �ر�ض رقم  612 - مبنى رقم 
�لتنفيذ  لطالب  و�لت�سريح  دره���م   )475100( �ملبلغ  نظري  �لعلني  ب��امل��ز�د  وبيعها  �لوىل 

��ستالم مبلغ �لبيع بال�سافة كافة �لر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده :1 - �سركة نيبون لندن ذ.م.م جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

�ملنطقة:ور�سان   - �سكنية  �سقة  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�لوىل - رقم �لر�ض:178 - رقم �ل�سقة:S05 - ��سم �ملبنى:Q09 - �مل�ساحة 44 مرت مربع 

وفاء للمبلغ �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

           يف الدعوى رقم 2018/13  بيع عقار مرهون   
مو�سوع �لق�سية:��سد�ر �مر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S24 - بلدية 
رقم 1 - 612 - مبنى رقم 1 - ��سم �ملبنى:T02 - �ر�ض رقم 415 - م�ساحتها 66م 
مربع ور�سان �لوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ )605800( درهم و�لت�سريح 

لطالب �لتنفيذ ��ستالم مبلغ �لبيع بال�سافة كافة �لر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1 - عبد�حلميد خالد عبد �حلميد �لعاين جمهول حمل 
�لقامة  - مو�سوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة 
عن �سقة �سكنية - �ملنطقة:ور�سان �لوىل - رقم �لر�ض:415  - �مل�ساحة : 66 مرت 
مربع - رقم �ل�سقة:S24 - ��سم �ملبنى:T02 - وفاء للمبلغ �ملطالب به )605800( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

           يف الدعوى رقم 2018/9  بيع عقار مرهون   
 مو�سوع �لق�سية:��سد�ر �مر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S17 - بلدية رقم 1 - 612 
69م مربع ور�سان �لوىل  415 - م�ساحتها  1 - ��سم �ملبنى:T02 - �ر�ض رقم  - مبنى رقم 
وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ )633300( درهم و�لت�سريح لطالب �لتنفيذ ��ستالم مبلغ 

�لبيع بال�سافة كافة �لر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1 - �سركة نيبون لندن ذ.م.م 2 - عبد�حلميد خالد عبد�حلميد 
�لعاين جمهول حمل �لقامة  مو�سوع �لعالن:  نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة 
 - T02:وهي عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة:ور�سان �لوىل - رقم �لر�ض:415 - رقم �ل�سقة
��سم �ملبنى:S17 - �مل�ساحة 69 مرت مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )633300( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

           يف الدعوى رقم 2018/20  بيع عقار مرهون   
مو�سوع �لق�سية:��سد�ر �مر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S22 - بلدية رقم 
1 - 612 - مبنى رقم 1 - ��سم �ملبنى:T02 - �ر�ض رقم 415 - م�ساحتها 66م مربع 
لطالب  و�لت�سريح  دره��م   )605800( �ملبلغ  نظري  �لعلني  باملز�د  وبيعها  �لوىل  ور�سان 

�لتنفيذ ��ستالم مبلغ �لبيع بال�سافة كافة �لر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي

خالد  عبد�حلميد   -  2 ذ.م.م   ل��ن��دن  ب��ي��ب��ون  ���س��رك��ة   - �سده:1  �ع��الن��ه:�مل��ن��ف��ذ  �مل��ط��ل��وب 
عبد�حلميد �لعاين  جمهول حمل �لقامة   مو�سوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على 
�مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة:ور�سان �لوىل - رقم �لر�ض:415 
- رقم �ل�سقة:T02 - ��سم �ملبنى:S22 - �مل�ساحة 66 مرت مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به 

وقدره )605.8000( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2897  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كيتا للتموين ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�لليان 
�أقام  ���ض.ذ.م.م وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر قد  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة وتوزيع 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )296.796.11( 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�لتعاب. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/10/7 �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2589  جتاري جزئي

�أليد� جلوبال للمقاولت و�لديكور �لد�خلي ���ض.ذ.م.م جمهول  �ىل �ملدعي عليه / 1- 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ����ض.ذ.م.م  للم�ساريع  �ملدعي/باحل�سا  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )40.445.60( درهم و�لر�سوم  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
ن��ز�ع جت��اري. وح��ددت لها جل�سة  رق�����م:2018/823  �لتجاري  �ل��ن��ز�ع  �لتام و�سم ملف 
لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة   2018/10/11 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم 
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 �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1852  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عمر عبد�هلل عبد�لعزيز �ل�سام�سي 2- مازن نزيه يو�سف �سر�يحه 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سعيد بختيار  3- فوود تيك للتجارة 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ط��اه��ر  ح�سن  حممد  وميثله:عائ�سة  نيا  ك��رمي 
�ل�سيك  وت�سليم  برد  عليهم  �ملدعي  وبالز�م  �مل�����وؤرخ:2018/2/18  �لعقد  بف�سخ  �ملطالبة 
رقم:157 �مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني بقيمة )2.200.000( درهم و�لر�سوم 
و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�سة ي��وم �ل��ث��الث��اء �مل����و�ف����ق:2018/10/9 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�    ch1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30 �ض 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/1632  جتاري كلي
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ر ��ض كي لتجارة �ملعادن �ض.ذ.م.م 2- �سونيل كومار تول ر�م )كفيل �ل�سخ�سي ل�سركة �ر 
��ض كي لتجارة �ملعادن �ض.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  
2017/12/18  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع �ول:بعدم �خت�سا�سها قيميا بنظر 
ب�ساأنهما للمحكمة  �ملوؤرخ يف:2013/5/6 وبطاقة �لئتمان و�حالة �لطلب  �ملر�بحة �لول  �ملطالبة عن عقد 
�جلزئية �ملخت�سة �لد�ئرة �لثالثة �لتجارية �جلزئة لنظرها بجل�سة:2018/1/7 و�بقت �لف�سل يف �مل�ساريف 
ب�ساأنه وعلى �مل�سرف �ملدعي �عالن �ملدعي عليهما بهذ� �حلكم و�جلل�سة �ملحدده - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليهما 
بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا للم�سرف �ملدعي مبلغ وقدره )خم�سمائه و�ستة وع�سر �لفا و�ثنني وت�سعون 
درهما وو�حد وثمانون فل�سا عن عقد �ملر�جعة �لثاين �مل��وؤرخ:2014/4/29 و�لزمتهما �مل�ساريف ومبلغ �لف 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف  �تعاب  درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1885  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة �خلزنة لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م 2- عبد�لر�سيد كاركل حممد ح�سني )كفيل 
ثاين  �سخ�سي  )كفيل  عبد�لر�سيد  ربيع  3- حممد  ذ.م.م(  �لبناء  مو�د  لتجارة  �خلزنة  �سركة  �ول  �سخ�سي 
�سركة �خلزنة لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ  2017/12/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع �ول:بالز�م �ملدعي عليهم 
بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدو� للم�سرف �ملدعي مبلغ وقدره )2025695.97( درهم و�لزمتهم م�سروفات 
�خت�سا�ض  ثانيا:بعدم   - �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  �ملدعي  �مل�سرف  طلبي  من  �لول  �ل�سق 
�ملحكمة قيميا بنظر �ل�سق �لثاين من طلبي �مل�سرف �ملدعي �ملتعلق بطلب م�ستحقاته عن بطاقة �لئتمان 
و�خت�سا�ض حمكمة �ملو�د �جلزئية به و�ملحكمة �بقت �لف�سل يف م�سروفات هذ� �ل�سق من �لدعوى. حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/1913  جتاري كلي
�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة مركز جنمة �طل�ض �لطبي �ض.ذ.م.م 2- �رون كومار ناير جاجناد هار�ن - كفيل 
�م ر�م�ساندر�ن - كفيل  �م  �ول ل�سركة مركز جنمة �لطل�ض �لطبي ذ.م.م 3- ماجنو ر�م�ساندر�ن  �سخ�سي 
�سخ�سي ثاين ل�سركة مركز جنمة �لطل�ض �لطبي ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�ض.م.ع  �ل��ه��الل  ل�سالح/م�سرف  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/12/28 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�ستها 
�لبطاقة  عقد  عن  �لنا�سئ  بالدين  �لل��ز�م  لطلبات  بالن�سبة  �لدعوى  بنظر  قيميا  �خت�سا�سها  �ول:ب��ع��دم 
حلني  �لطلبات  هذ�  م�ساريف  يف  �لف�سل  و�بقت  �ملخت�سة  �لتجارية  �جلزئية  للد�ئرة  و�حالتها  �لئتمانية 
�سدور حكم منه للخ�سومة فيها - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بالت�سامن و�لتكافل �ن يوؤديا 
�ىل �مل�سرف �ملدعي مبلغ )1.717.828.07( درهم - ثالثا:بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثالثة بالت�سامن 
و�لتكافل �ن يوؤديا �ىل �مل�سرف �ملدعي مبلغ )513.944.70( درهم و�لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف  �تعاب  درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1970  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة �لطيار للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- حممود �سيتوكوندو عبد�هلل حاجي 
�لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لطيار  ل�سركة  �ل�سخ�سي  �لكفيل   - �سيتوكوندو 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/12/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لطلبات  بالن�سبة  �لدعوى  بنظر  قيميا  �خت�سا�سها  �ول:بعدم  �ض.م.ع  �لهالل  ل�سالح/م�سرف 
�للز�م بالدين �لنا�سئ عن عقد �لبطاقة �لئتمانية و�حالتها للد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ملخت�سة 
و�بقت �لف�سل يف م�ساريف هذ� �لطلبات حلني �سدور حكم منه للخ�سومة فيها - ثانيا:بالز�م 
�ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل �ن يوؤديا �ىل �مل�سرف �ملدعي مبلغ مقد�ره )1.189.970.81( 
�ملحاماة ورف�ست ما عد�  �تعاب  �لف درهم مقابل  بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ  درهم  و�لزمكما 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1316  جتاري كلي

�سافيو رولن��د رميو�ض  روب��ني  ����ض.ذ.م.م 2-  لل�سياحة  �سركة فريى لند  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
يف    2017/9/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول 
بنظر  قيميا  �خت�سا�سها  �ول:ب��ع��دم  ���ض.م.ع  �لهالل  ل�سالح/م�سرف  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
�لدعوى بالن�سبة لطلبات �للز�م بالدين �لنا�سئ عن عقد �ملر�بحة �لثاين �ملوؤرخ يف:2014/3/31 
�جلزئية  للد�ئرة  و�حالته  �ل��دع��وى  �سند  �لئتمان  بطاقة  وك��ذ�  وطنية  �سكوك  ببيع  �خلا�ض 
�لتجارية �ملخت�سة و�بقت �لف�سل يف م�ساريف هذ� �لطلب حلني �سدور حكم منه للخ�سومه فيه  
ثانيا:بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا �ىل �مل�سرف �ملدعي مبلغ 
خ�سمائة وو�حد وخم�سون �لفا و�ربعة در�هم وثمانية و�ستون فل�سا و�لزمتهما �مل�ساريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1341  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة �سبيد لتجارة �لديزل ذ.م.م 2- منظور عبد�لر�زق 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة  مول�سام فينى عبد�لر�زق جمهول حمل 
ل�سالح/ �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/9/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها 

م�سرف �لهالل �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعي )1.870.293.79( درهم و�لزمتهما بامل�سروفات ومببلغ �لف 
ذل��ك من طلبات. حكما مبثابة  ع��د�  ما  ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب  دره��م مقابل 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل  هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/1446  جتاري كلي
�ىل �ملحكوم عليهما/1- �م � بي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- مارى ت�سو توري�ض 
�ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  �لقامة  �سورد�ن جمهول حمل 
�لهالل  ل�سالح/م�سرف  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/10/26 بتاريخ  
للم�سرف  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ����ض.م.ع 
�لف  ومبلغ  �مل�سروفات  و�لزمتهما  دره��م   )558328.84( وق��دره  مبلغ  �ملدعي 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1564  جتاري كلي

هاجي  ����س��رف  حممد   -2 �����ض.ذ.م.م  �نرتنا�سيونال  ج��ري��د  �وت���و  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
�نرتنا�سونال  ج��ري��د  �وت���و  عليها  للمدعي  �ل�سخ�سي  )�ل��ك��ف��ي��ل  ت���او�ك���ال  ك��وري��ك��الك��ان��و 
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م( 
�ملدعي  بالز�م  ���ض.م.ع  �لهالل  ل�سالح/م�سرف  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  2017/10/30  يف 
عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للم�سرف �ملدعي مبلغ وقدره )826139.80( درهم 
�حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  �مل�سروفات  و�لزمتهما 
�لع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



34 األربعاء  26   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12437  
Wednesday   26   September   2018  -  Issue No   12437

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/5658 
�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه /  دولفني �لبحر للمالحة و�ل�سحن - �ض ذ م م 
2- ماجد ��سماعيل ح�سن غازي  

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب  رجوع �سيك �ليجار بتاريخ  
2018/7/1 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ 
�لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5766  

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه /  مطعم كيه ��ض دي �ك�سرب�ض - �عمال مدنية  

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
بتاريخ   �ليجار  �سيك  رجوع  ب�سبب  ��ستحقاق  بدون  لوجود فرتة  �ليجار 
2018/5/30 و�سيك �ل�سريبة �مل�سافة بتاريخ 2018/5/31  ومبهلة مدتها 
)30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك 

ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5767  

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / موؤ�س�سة منى لت�سليح �لثالجات - موؤ�س�سة فردية  

ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����س��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�سبب   ��ستحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  �ليجار  بح�سب عقد 
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2018/8/6 بتاريخ  �لي��ج��ار  �سيك 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب 

�لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5934  

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه /  بر�يت �خلليج للتجارة �لعامة - �ض ذ م م   

ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����س��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�سبب   ��ستحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  �ليجار  بح�سب عقد 
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2018/7/10 بتاريخ  �ليجار  �سيك 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب 

�لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23272 
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�ملنذر �ليه : ��سماعيل كرمي �سريفو كلو - بريطاين �جلن�سية - �لعنو�ن : ر�أ�ض �خليمة- �لنخيل - بناية كونكورد 

- �سقة رقم 123 - هاتف رقم )0502154874(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  57.116.72  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبالغ قيمته )57.116.72( درهم 
)�سبعة وخم�سون ومائة و�ستة ع�سر درهم و�ثنان و�سبعون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �سبعة �يام من تاريخ 
هذ� �لعالن - و�ل �سن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�سيارة �لتايل مو��سفاتها و�ملرهونة للمنذر 
�مل��ادة 175&172 من  )ف��ورد ��سكيب / ف�سي / خ�سو�سي( رقم ) T/48867 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض 

قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23278 
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�ملنذر �ليه : ه�سام بن يو�سف �لعبدي - تون�سي �جلن�سية - �لعنو�ن : دبي - �حلي �ليوناين - مدينة دبي �لعاملية 

- �سقة رقم 322 - هاتف رقم )0502464394(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  61.572.62  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبالغ قيمته )61.572.62( درهم 
)�ح��دى و�ستون �لف وخم�سمائة و�ثنان و�سبعون درهم و�ثنان و�ستون فل�ض فقط ل غري( وذلك خالل مدة 
�سبعة �يام من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �سن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�سيارة �لتايل مو��سفاتها 
و�ملرهونة للمنذر )جم�سي تري�ين / ��سود / خ�سو�سي( رقم ) K/52556 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض 

�ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23286  
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�مل��ن��ذر �ل��ي��ه : و�دي �مل��ك�����س��ر�ت - �ل��ع��ن��و�ن : دب���ي - ج��ب��ل ع��ل��ي - ���س��ارع �ل��ق��وز - ���ض ب : 8014 - ه��ات��ف رقم 

  )0501589811(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  19.210.89  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبالغ قيمته )19.210.89( درهم 
تاريخ  �يام من  �سبعة  )ت�سعة ع�سر �لف ومئتان وع�سرة درهم وت�سعة وثمانون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة 
هذ� �لعالن - و�ل �سن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�سيارة �لتايل مو��سفاتها و�ملرهونة للمنذر 
)ني�سان �سني / �بي�ض/ خ�سو�سي( رقم ) R/39678 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض �ملادة 175&172 من 

قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23270 
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�ملنذر �ليه : �سوبها�ض �رور� �سيف كومار �رور� - هندي �جلن�سية ، �لعنو�ن : دبي - �لرقة - بناية عرو�ض دم�ض 

- �سقة رقم )604( هاتف رقم )0564484927(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  32.932.50  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبالغ قيمته )32.932.50( درهم 
)�ثنان وثالثون �لف وت�سعمائة و�ثنان وثالثون درهم وخم�سون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �سبعة �يام من 
تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �سن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�سيارة �لتايل مو��سفاتها و�ملرهونة 
للمنذر )كيا �سري�تو / ف�سي / خ�سو�سي( رقم ) G/94579 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض �ملادة 175&172 

من قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23277 
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�ملنذر �ليه : ريا�ض كونهى مار�كار�كاث - هندي �جلن�سية - �لعنو�ن : �بوظبي - مدينة ز�يد - مبنى �سو مانت  

�لطابق �ل�سابع - هاتف رقم )0528966668(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  145.609.92  درهم 

قيمته )145.609.92(  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخطار  ذلك  مبوجب 
درهم )مائة وخم�سة و�ربعون �لف و�ستمائة وت�سعة در�هم فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة �يام من تاريخ 
هذ� �لعالن - و�ل �سن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�سيارة �لتايل مو��سفاتها و�ملرهونة للمنذر 
)�نفينيتي كيو ��سك 80/رمادي / خ�سو�سي( رقم ) 14/38293 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض �ملادة 175&172 

من قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23271 
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�مل��ن��ذر �ل��ي��ه : و�دي �مل��ك�����س��ر�ت - �ل��ع��ن��و�ن : دب���ي - ج��ب��ل ع��ل��ي - ���س��ارع �ل��ق��وز - ���ض ب : 8014 - ه��ات��ف رقم 

  )0501589811(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  59.440.34  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبالغ قيمته )59.440.34( درهم 
)ت�سعة وخم�سون �لف و�ربعمائة و�ربعون درهم و�ربعة وثالثون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �سبعة �يام من 
تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �سن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�سيارة �لتايل مو��سفاتها و�ملرهونة 
للمنذر )ميت�سوبي�سي / كانرت / �بي�ض / خ�سو�سي( رقم ) R/65612 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض �ملادة 

175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23279 
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�ملنذر �ليه : ماريفيك �وي��ار �يدلوى -  فلبيني �جلن�سية - �لعنو�ن : دبي - جمري� 1 - بناية رقم 266 �سقة 

62 - �ض ب 72051 - هاتف رقم )0562419063(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  69.424.16  درهم 

 )69.424.16( قيمته  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخطار  ذلك  مبوجب 
�سبعة  �لف و�ربعمائة و�ربعة وع�سرون درهم و�ستة ع�سر فل�ض فقط( وذلك خالل مدة  درهم )ت�سعة و�ستون 
�لتايل مو��سفاتها  �ل�سيارة  ��سفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع  �يام من تاريخ هذ� �لع��الن - و�ل �سن�سطر 
L/62080 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض  و�ملرهونة للمنذر )ني�سان مور�نو / �حمر/ خ�سو�سي( رقم ) 

�ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23289 
�ملنذر : حامد جو�د عطيه �خلزرجي - عر�قي �جلن�سية ب�سفته وكيال عن مكتب عبد�لرحمن ن�سيب للمحاماة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب �لعدل حماكم دبي - ب�سفته وكيال عن / 

بنك �بوظبي �لتجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�سدقة من �لكاتب �لعدل د�ر �لق�ساء - �بوظبي  
�ملنذر �ليه : بيك هوم للمعجنان و�حللويات - ذ م م - فرع دبي - �لعنو�ن : �بوظبي - �لعني - بناية بيك هوم 

بالقرب من بنك دبي �ل�سالمي - �لطابق �لر�سي - هاتف رقم )0502282891(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  16.485.53  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبالغ قيمته )16.485.53( درهم 
)�ستة ع�سر �لف و�ربعمائة وخم�سة وثمانون درهم وثالثة وخم�سون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �سبعة �يام 
من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �سن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�سيارة �لتايل مو��سفاتها و�ملرهونة 
( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض �ملادة   D/57215 YARIS/ �بي�ض/ خ�سو�سي( رقم )  للمنذر )تويوتا 

175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
يف  الدعوى 2018/1372 جتاري جزئي  

�خلبري �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملدعي :  مهيكو لل�سناعات �ملعدنية - �ض ذ م م  

�ملدعي عليها : كيلي للمقاولت - �ض ذ م م 
لل�سناعات  مهيكو  من  �ملرفوعة  و  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�سرفيا  خبري�  ندبنا  مت 
�ملعدنية - �ض ذ م م �سد �ملدعي عليها كيلي للمقاولت - �ض ذ م م - وعليه ندعوكم حل�سور 
�جتماع �خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�سح 
�دناه وذلك يوم  �لثنني  �ملو�فق  2018/10/1  يف متام �ل�ساعة 2.00 ظهر� ، ويرجى منكم 

�ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
يو�ضف اخلاجه / خبري ح�ضابي وم�ضريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر
                       �ىل �ملدعي عليه/ حممد بن فار�ض لالأعمال �لكهروميكانيكية - �ض ذ 
م م  - نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�سة 2018/10/14 �ل�ساعة 10:00  

وكلفتكم �ملحكمة باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�لر�سوم  �ىل  بال�سافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

و�مل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
    9729/2018/13 
   9728/2018/13
   9730/2018/13

م
1
2
3

��سم �ملدعي
فريد �سوقي عبد�لفتاح �بو �سيد 
حممد �حمد �حمد �ل�سعيدي 
حممد عادل حممد عبد �لنبي 

مبلغ �ملطالبة
7500 درهم  + تذكرة �لعودة
8200 درهم  + تذكرة �لعودة
7500 درهم  + تذكرة �لعودة

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1114  جتاري كلي                              
�سينغ  ماهيندر�  2-�سوبا�ض  م   م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  ت��امي   -  1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
م   م  ذ  ���ض   - �ل��ع��ام��ة  للتجارة  ت��امي  �سركة  م��دي��ر  وب�سفته  ب�سخ�سة  �سينغ  ماهيندر� 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �سركة حممد �لهاملي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
ماف�ض - �ض ذ م م -  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/9/20  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة وقبل 
�ل��دور باجلدول مامل يتفق طريف  �ملو�سوع بندب خبري ح�سابي - �ساحب  �لف�سل يف 
�خل�سومة على ت�سمية خبري �آخر خالل ��سبوعا من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �حلكم - تكون 
يوم  جل�سة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �جلل�سة.   بتلك  �ل�سادر  �حلكم  منطوق  وفق  مهمته 
�خلمي�ض  �ملو�فق 2018/10/4 �ل�ساعة 30 :09 �سباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �سد�د �لأمانة من �ملدعية.   
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم   2016/190  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- ريد فيلد �جنينري�ض  - جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ فينود �بانا كورى برمياند�ند �بانا كورى كورى. 

مو�سوع �لإعالن :- نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة 
عن 1 - �ملركبة �لتي حتمل �لرقم )96198( كود I - دبي - نوع با�ض ني�سان - 
L - دبي - نوع تويوتا  لون �بي�ض ، 2-�ملركبة �لتي حتمل رقم )13597( كود 
كرول - لون �بي�ض ، 3- و�ملركبة �لتي حتمل �لرقم )53489( كود L - دبي - 
نوع تويوتا كرول - لون �بي�ض. وفاء ملبلغ �ملطالبة وقدره )63822( درهم وذلك 

بناء على قر�ر �سعادة قا�سي �لتنفيذ. 
رئي�ش الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/5765 
�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه /  1- �لي�ض �ستار �لكهروميكانيكيه - �ض ذ م م 
2- �لبريت �بهر�هام �ستيفني �ستيفني - هندي �جلن�سية  

عقد  بح�سب  مدفوعة  �لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�سد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
بتاريخ  �لي��ج��ار  ع��ق��د  �ن��ت��ه��اء  ب�سبب  ��ستحقاق  ب���دون  ف���رتة  ل��وج��ود  �لي��ج��ار 
2018/6/25  وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة �يجارية جديدة بدون �سد�د �ليجار 
ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�سليمنا 

�ملاأجور ذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5769 

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / 1- �سفني حممد للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 

2- رحمت �هلل عبد�لكرمي - هندي �جلن�سية  
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد �ليجار 
 2018/8/7 بتاريخ  �لي��ج��ار  عقد  �نتهاء  ب�سبب  ��ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  ل��وج��ود 
وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة �يجارية جديدة بدون �سد�د �ليجار ومبهلة مدتها 
ذلك  �مل��اأج��ور  وت�سليمنا  �لخ��الء  و�لإ  �لع��الن  ه��ذ�  ن�سر  تاريخ  يوما من   )30(

ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/5935 
�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه / 1-كرييتف كون�سبت�ض �يفنت�ض - �ض ذ م م 
2- خمتار �سينغ موهيندر - هندي �جلن�سية  

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب  رجوع �سيك �ليجار بتاريخ  
2018/7/30 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ 
�لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5771 

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه /1- ��ض �ر جيه لتجارة �ملالب�ض و�لزياء �لر�سمية - �ض ذ م م  

2- ر�هول �ن�سو�ين هاري�ض �ن�سو�ين 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب  رجوع �سيك �ليجار بتاريخ  
2018/7/11 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ 
�لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5768 

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه /  1- هانى لتجارة �لثاث �مل�ستعمل - �ض ذ م م

2- زيرجالني �ماجنا�ض مالون - فلبينية �جلن�سية  
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب  رجوع �سيك �ليجار بتاريخ  
2018/8/5 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ 
�لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5770  

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / 1- بري��ض لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 

2- مق�سود �حمد �حمد نزير - باك�ستاين �جلن�سية  
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك �ليجار بتاريخ  
2018/7/10  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لإ 
�لخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
انذار عديل بالن�صر
   رقم )5979/2018) 

�ملنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- دى �ى بي جى للو�ساطة �لعقارية  

2- عبد�هلل نا�سر خمي�ض خلفان �ملطوع  - جمهول حمل �لقامة 
تاريخ  من  �ليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�سل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
�ليجار  عقد  ح�سب  عليهم  �ملرتتبة  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  بال�سافة  تاريخه  حتى   2018/7/20
وبال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، و�إل �سوف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لخالء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�سوم و�مل�ساريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ح�سب عقد �ليجار و�لفائدة �لقانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

انذار عديل بالن�صر
   رقم )5981/2018) 

�ملنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- �ف بوتيك - �ض ذ م م  

2- ماريز� مايا  �سحادة - جمهول حمل �لقامة 
تاريخ   م��ن  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  ل��دف��ع  �ليهم  للمنذر  �ل��ع��ديل  �لن����ذ�ر  ه��ذ�  تر�سل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
عقد  ح�سب  عليهم  �ملرتتبة  و�ل�سر�ئب  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  بال�سافة  تاريخه  حتى   2018/7/15
�ليجار وبال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، و�إل �سوف تتخذ 
�ملنذرة جتاة �ملنذر �ليهم كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لخالء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم 
كافة �لر�سوم و�مل�ساريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ح�سب عقد �ليجار و�لفائدة �لقانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�سب عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/116 بيع عقار مرهون        
طالب �لتنفيذ: �بوظبي للتمويل - �ض م خ 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى �سما تاور - �سقة �لطابق 1 مكتب 105 
�ملنفذ �سده : جاجدي�ض كومار كود�باي 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �جلمري� �لوىل - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى فيال رقم 10 كال�سرت 21 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : مكتب - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ض : 847 - رقم 
�ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : مز�يا بزن�ض �فينيو� بي بي 1 - رقم �لطابق : 24 - رقم �لعقار :2408 - �مل�ساحة : 117.75 

مرت مربع - �ملقدرة ب��� )760.469( درهم ويباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/33 تنفيذ عقاري        
طالب �لتنفيذ: عبد�ل�سالم حممود عبد�ل�سالم �ل�سريف - عنو�نه : كورني�ض �خلان - برج ق�سر �خلان- خلف بناية برتفاك - 

�لطابق رقم 28 بروج - �إمارة �ل�سارقة - �ملكاتب - نف�ض بناية - غرفة وجتاره - �ل�سارقة - هاتف رقم 2808 
�ملنفذ �سده : �سركة تنميات لال�ستثمار و�لتطوير �لعقاري - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - دبي لند - م�سروع �ل�ساطري - بناي �ل�ساطري - هاتف رقم : 044541619
�لتالية �ن �قت�سى �حل��ال �سيجرى  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة   2018/10/3 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء   ي��وم   �نه يف 
�لبيع)�سركة �لم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
�لأ�سا�سي قبل  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
�ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة  �لثمن  �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل  �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه  لر�سوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 1 - �ر�ض وما عليها من بناء - 1 - مبنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�ض : 962 - 
�مل�ساحة : 989.48 مرت مربع - ب�� )6.000.000( درهم ، 2 - مبنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�ض : 963 - �مل�ساحة 

: 1116.28 مرت مربع ب��� )12.000.000( درهم يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/91 بيع عقار مرهون        
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع ( 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة - �سيتي �سنرت بناية - ملك بنك دبي �لتجاري - 
�سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم  : 04/2121911 

�ملنفذ �سده : �ليك�سندر� باري�سوفا 
 L219 رقم �ل�سقة - L2 عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة برج خليفة - ��سم �ملبنى فيوز بوديوم 4 - رقم �لطابق

5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  2018/10/3 �ل�ساعة  �نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����ض  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�ملز�د  �لتالية لر�سوم  �يام  �لع�سرة  �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل  �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  �لتالية جلل�سة  �يام 
�ملحكمة وفيما  و�مل�سروفات خزينة  �ملعرو�ض  �لثمن  بايد�ع كامل  يقوم  �ن  �لثمن على  �لزيادة  عن ع�سر  �ل تقل هذه  ب�سرط 
يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 202 - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �ملبنى : 4 - ��سم �ملبنى : برج فيوز 
يباع لعلى عطاء.   دره��م   )1.841.918( ب��  �ملقدرة   - 114.08 مرت مربع   : �مل�ساحة   -  L219  : �لعقار  رق��م   - بوديوم 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/98 بيع عقار مرهون        
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري ) �ض م ع (  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي 
 بناية ملك بنك دبي �لتجاري - �سندوق بريد رقم : 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم 04/2121911  
�ملنفذ �سده : �مني حبيب �هلل �مريي - عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة نخلة جمري� - ��سم �ملبنى �مل�سللي بي 9 - �لطابق 

�لر�بع - رقم �ل�سقة 410 - �لهاتف : 0507553975 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �لر�ض 
: 1111 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �مل�سلي - رقم �لعقار : 41 - رقم �لطابق : 4 - �مل�ساحة : 200.38 مرت مربع 

و�ملقدرة قيمتها ب��� )2.588.244.00( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2016/671 تنفيذ جتاري 

طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لأول  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل للتخفي�سات 

�ملنفذ �سده : عبد�هلل فا�سل �حمد �ملزروعي - كفيل و�سامن  و�آخ��رون  عنو�نه :  �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - مدينة - دبي 
- ديرة - �ملرقبات - بناية بوهليبه للعقار�ت - �لكائن بها حمل بيري كرد�ن لاللب�سة - �لطابق �لر�سي - 

�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : قطعة �ر�ض - �ملنطقة : و�دي �لعمردي - رقم �لر�ض 69 - 

�مل�ساحة : 60949.85 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )42.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2017/116 بيع عقار مرهون        
طالب �لتنفيذ: �بوظبي للتمويل - �ض م خ 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى �سما تاور - �سقة �لطابق 1 مكتب 105 
�ملنفذ �سده : جاجدي�ض كومار كود�باي 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �جلمري� �لوىل - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى فيال رقم 10 كال�سرت 21 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : مكتب - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ض : 847 - رقم 
�ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : مز�يا بزن�ض �فينيو� بي بي 1 - رقم �لطابق : 24 - رقم �لعقار :2408 - �مل�ساحة : 117.75 

مرت مربع - �ملقدرة ب��� )760.469( درهم ويباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2016/33  تنفيذ عقاري        
طالب �لتنفيذ: عبد�ل�سالم حممود عبد�ل�سالم �ل�سريف - عنو�نه : كورني�ض �خلان - برج ق�سر �خلان- خلف بناية برتفاك - 

�لطابق رقم 28 بروج - �إمارة �ل�سارقة - �ملكاتب - نف�ض بناية - غرفة وجتاره - �ل�سارقة - هاتف رقم 2808 
�ملنفذ �سده : �سركة تنميات لال�ستثمار و�لتطوير �لعقاري - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - دبي لند - م�سروع �ل�ساطري - بناي �ل�ساطري - هاتف رقم : 044541619
�لتالية �ن �قت�سى �حل��ال �سيجرى  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة   2018/10/3 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء   ي��وم   �نه يف 
�لبيع)�سركة �لم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
�لأ�سا�سي قبل  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
�ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة  �لثمن  �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل  �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه  لر�سوم 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 1 - �ر�ض وما عليها من بناء - 1 - مبنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�ض : 962 - 
�مل�ساحة : 989.48 مرت مربع - ب�� )6.000.000( درهم ، 2 - مبنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�ض : 963 - �مل�ساحة 

: 1116.28 مرت مربع ب��� )12.000.000( درهم يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2017/91 بيع عقار مرهون        
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع ( 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة - �سيتي �سنرت بناية - ملك بنك دبي �لتجاري - 
�سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم  : 04/2121911 

�ملنفذ �سده : �ليك�سندر� باري�سوفا 
 L219 رقم �ل�سقة - L2 عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة برج خليفة - ��سم �ملبنى فيوز بوديوم 4 - رقم �لطابق

5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  2018/10/3 �ل�ساعة  �نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����ض  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�ملز�د  �لتالية لر�سوم  �يام  �لع�سرة  �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل  �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  �لتالية جلل�سة  �يام 
�ملحكمة وفيما  و�مل�سروفات خزينة  �ملعرو�ض  �لثمن  بايد�ع كامل  يقوم  �ن  �لثمن على  �لزيادة  عن ع�سر  �ل تقل هذه  ب�سرط 
يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 202 - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �ملبنى : 4 - ��سم �ملبنى : برج فيوز 
يباع لعلى عطاء.   دره��م   )1.841.918( ب��  �ملقدرة   - 114.08 مرت مربع   : �مل�ساحة   -  L219  : �لعقار  رق��م   - بوديوم 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/98 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري ) �ض م ع (  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي 
 بناية ملك بنك دبي �لتجاري - �سندوق بريد رقم : 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم 04/2121911  
�ملنفذ �سده : �مني حبيب �هلل �مريي - عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة نخلة جمري� - ��سم �ملبنى �مل�سللي بي 9 - �لطابق 

�لر�بع - رقم �ل�سقة 410 - �لهاتف : 0507553975 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �لر�ض 
: 1111 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �مل�سلي - رقم �لعقار : 41 - رقم �لطابق : 4 - �مل�ساحة : 200.38 مرت مربع 

و�ملقدرة قيمتها ب��� )2.588.244.00( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/671 تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لأول  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل للتخفي�سات 
�ملنفذ �سده : عبد�هلل فا�سل �حمد �ملزروعي - كفيل و�سامن و�آخ��رون   عنو�نه :  �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - مدينة - دبي 

- ديرة - �ملرقبات - بناية بوهليبه للعقار�ت - �لكائن بها حمل بيري كرد�ن لاللب�سة - �لطابق �لر�سي - 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : قطعة �ر�ض - �ملنطقة : و�دي �لعمردي - رقم �لر�ض 69 - 

�مل�ساحة : 60949.85 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )42.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/669 تنفيذ مدين        
طالب �لتنفيذ:�لحتاد �لوطني - �سركة �ل�سمان �لعامة لل�سرق �لدنى 

 m02 عنو�نه : دبي -�لقرهود - خلف �سركة �لطاير لل�سيار�ت - بناية �لدرة - �مليز�نني - مكتب
�ملنفذ �سده : �أل �م ��ض لوجي�ستيك ميدل �ي�ست �سريفي�سي�ض - �ض م ح و�آخرون 

عنو�نه :  دبي - بردبي - منطقة دبي �جلديدة - �ل�سفوح �لثانية جممع تالل �لإمار�ت - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية ملك 
غرو�سفينور بيزن�ض تاور تيكوم �لدور �لعا�سر مكتب رقم 1012 - 1013 هاتف رقم  : 044541604  

�نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/10/3  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �لوىل - رقم �لر�ض : 48 - ��سم �ملبنى : جرو�سفينور بيزن�ض تاور - رقم �ملبنى : 1 - رقم 

�لعقار : 1012 - �مل�ساحة : 173.19 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.304.939( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/230 بيع عقار مرهون        
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   ،   04/2946945

�ملنفذ �سده : م�سبح حممد �سلطان عبيد �ل�سويدي 
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لورقاء �لوىل - �لعقار رقم : 247 - رقم مكاين : 3244594826 

�نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/10/3  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ض ف�ساء - رقم �لر�ض : 247 - �ملنطقة : �لورقاء �لوىل - �مل�ساحة : 4693.27 مرت  مربع - �ملقدرة ب��� 

)27.279.660( درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2017/669 تنفيذ مدين        
طالب �لتنفيذ:�لحتاد �لوطني - �سركة �ل�سمان �لعامة لل�سرق �لدنى 

 m02 عنو�نه : دبي -�لقرهود - خلف �سركة �لطاير لل�سيار�ت - بناية �لدرة - �مليز�نني - مكتب
�ملنفذ �سده : �أل �م ��ض لوجي�ستيك ميدل �ي�ست �سريفي�سي�ض - �ض م ح و�آخرون 

عنو�نه :  دبي - بردبي - منطقة دبي �جلديدة - �ل�سفوح �لثانية جممع تالل �لإمار�ت - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية ملك 
غرو�سفينور بيزن�ض تاور تيكوم �لدور �لعا�سر مكتب رقم 1012 - 1013 هاتف رقم  : 044541604  

�نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/10/3  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �لوىل - رقم �لر�ض : 48 - ��سم �ملبنى : جرو�سفينور بيزن�ض تاور - رقم �ملبنى : 1 - رقم 

�لعقار : 1012 - �مل�ساحة : 173.19 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.304.939( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2017/230 بيع عقار مرهون        
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   ،   04/2946945

�ملنفذ �سده : م�سبح حممد �سلطان عبيد �ل�سويدي 
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لورقاء �لوىل - �لعقار رقم : 247 - رقم مكاين : 3244594826 

�نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/10/3  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ض ف�ساء - رقم �لر�ض : 247 - �ملنطقة : �لورقاء �لوىل - �مل�ساحة : 4693.27 مرت  مربع - �ملقدرة ب��� 

)27.279.660( درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/182 بيع عقار مرهون                

طالب �لتنفيذ:  بنك �بوظبي �لوطني - �سابقا - بنك �بوظبي �لأول - حاليا 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت 

�ملنفذ �سده :   منوهر ر�م�سند ر�م�سند�ين 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �خلام�سة - �لعقار رقم  663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 

�ن �قت�سى �حلال  �لتالية  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/10/3 �ملو�فق   ي��وم  �لربعاء  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء  - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ض : 663  - �مل�ساحة : 998.68 

مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )6375000( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2017/182 بيع عقار مرهون                

طالب �لتنفيذ:  بنك �بوظبي �لوطني - �سابقا - بنك �بوظبي �لأول - حاليا 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت 

�ملنفذ �سده :   منوهر ر�م�سند ر�م�سند�ين 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �خلام�سة - �لعقار رقم  663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 

�ن �قت�سى �حلال  �لتالية  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/10/3 �ملو�فق   ي��وم  �لربعاء  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء  - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ض : 663  - �مل�ساحة : 998.68 

مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )6375000( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/102 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ:  بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 

عنو�نه : �إم��ارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد -  �سارع �ملنخول - جو�ر دي��رة  �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي 
�لتجاري - �سندوق بريد - : 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04-2121911 

�ملنفذ �سده :   غوريندر كور ر�فيندر �سينع - و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة و�دي �ل�سفا - 6 - فيال رقم 
 0506527151  : رقم  هاتف   -  23856  : ب  �ض   -  27

�ن �قت�سى �حلال  �لتالية  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/10/3 �ملو�فق   ي��وم  �لربعاء  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - فيال - رقم �لر�ض : 2675 - �ملنطقة 
: و�دي �ل�سفا - 6 - رقم �ملبنى : 27 - رقم �لبلدية : 7791 - 664 - �لقيمة �لتقديرية - 2500000  درهم 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/102 بيع عقار مرهون

طالب �لتنفيذ:  بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 
عنو�نه : �إم��ارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد -  �سارع �ملنخول - جو�ر دي��رة  �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي 

�لتجاري - �سندوق بريد - : 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04-2121911 
�ملنفذ �سده : ر�فيندر �سينغ بهكت �سينغ  - و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة و�دي �ل�سفا - 6 - فيال رقم 

 0506527151  : رقم  هاتف   -  23856  : ب  �ض   -  27
�ن �قت�سى �حلال  �لتالية  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/10/3 �ملو�فق   ي��وم  �لربعاء  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - فيال - رقم �لر�ض : 2675 - �ملنطقة 
: و�دي �ل�سفا - 6 - رقم �ملبنى : 27 - رقم �لبلدية : 7791 - 664 - �لقيمة �لتقديرية - 2500000  درهم 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2017/102 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ:  بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 
عنو�نه : �إم��ارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد -  �سارع �ملنخول - جو�ر دي��رة  �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي 

�لتجاري - �سندوق بريد - : 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04-2121911 
�ملنفذ �سده :   غوريندر كور ر�فيندر �سينع - و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة و�دي �ل�سفا - 6 - فيال رقم 

 0506527151  : رقم  هاتف   -  23856  : ب  �ض   -  27
�ن �قت�سى �حلال  �لتالية  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/10/3 �ملو�فق   ي��وم  �لربعاء  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - فيال - رقم �لر�ض : 2675 - �ملنطقة 
: و�دي �ل�سفا - 6 - رقم �ملبنى : 27 - رقم �لبلدية : 7791 - 664 - �لقيمة �لتقديرية - 2500000  درهم 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم 2017/102 بيع عقار مرهون

طالب �لتنفيذ:  بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 
عنو�نه : �إم��ارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد -  �سارع �ملنخول - جو�ر دي��رة  �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي 

�لتجاري - �سندوق بريد - : 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04-2121911 
�ملنفذ �سده : ر�فيندر �سينغ بهكت �سينغ  - و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة و�دي �ل�سفا - 6 - فيال رقم 

 0506527151  : رقم  هاتف   -  23856  : ب  �ض   -  27
�ن �قت�سى �حلال  �لتالية  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/10/3 �ملو�فق   ي��وم  �لربعاء  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - فيال - رقم �لر�ض : 2675 - �ملنطقة 
: و�دي �ل�سفا - 6 - رقم �ملبنى : 27 - رقم �لبلدية : 7791 - 664 - �لقيمة �لتقديرية - 2500000  درهم 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2016/603 تنفيذ عقاري        
طالب �لتنفيذ: �أونيل موتى ر�م �دفاين -  و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - برج �خلور - بجو�ر 

�لد�ئرة �لقت�سادية - �لطابق 9 - رقم : 903 - هاتف : 0509095612 
�ملنفذ �سده : �ميرت�ض دى 1 ليمتد و�آخرون 

عنو�نه :  �لإمار�ت- �إمارة دبي - مدينة : دبي - �أبوهيل - ديره 
�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/3 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�ض ك 460 - �ملنطقة : 
�لتقييم )  730.94 مرت مربع -   : �مل�ساحة   - 2  : �ملبنى  G01 - رق��م   : �لعقار  D1 - رق��م   : �ملبنى  ��سم   : �جل��د�ف 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )15.735.530

 رئي�ش الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/2171  جتاري جزئي                                                

دجالينوف  2-خم���روج  م   م  ذ  ���ض   - �لعامة  للتجارة  �ي  �م  �ل   -1/ عليهما  �ملحكوم  �ىل 
دجالينوف  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  
�ملدعي  بالز�م  خ(  م  )�ض  للتمويل  م��و�رد  ل�سالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  2018/8/1 يف 
عليهما بان يوؤديا بالت�سامن و�لتكافل للمدعية مبلغ مائة و�ستة وثمانني �لف و�سبعمائة 
وخم�سة ع�سر درهم و�ربعة و�سبعني فل�سا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
�لق�سائية �حلا�سل يف 2018/6/12  وحتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليهما بامل�سروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/975 جتاري كلي                                                

�لر�سيد ميان  �لغذ�ئية - �ض ذ م م 2-ه��ارون  �مل��و�د  �نو�سا لتجارة  �ىل �ملحكوم عليهم/1- 
نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهويل  عبد�حلميد   ميان  �دري�ض  حممد  3-ميان  عبد�حلميد  
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/11/27  يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان 
يوؤدو�  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  ع  م  �ض   - عجمان  ل�سالح/م�سرف 
�ىل �مل�سرف �ملدعي مبلغ ت�سعة ماليني وثمامنائة و�سبعون �لفا وثالثمائة وع�سرة در�هم 
�تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمتهم  فل�سا  وع�سرون  وو�ح��د 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  �ملحاماة 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/2071 جتاري جزئي                                                

�ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- حم��م��د ع���ب���د�هلل ج��م��ع��ة �ل�����س��ري  جم��ه��ول حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/8/13  
يف �ل��دع��وى �مل���ذك���ورة �ع���اله ل�����س��ال��ح/ر�ج�����ض د�م���وده���ار ب��وج��اين  بالز�م 
و�لزمته  دره��م  �لف  للمدعي مبلغ 200000 مائتي  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه 
�ملحاماة. حكما مبثابة  �تعاب  درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1194 جتاري جزئي                                                
بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  خ��ان   �أول  حاجي  كل  عمر  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف     2018/6/10 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
ل�سالح/بارمود كومار دهاميجا ر�م كري�سان - ب�سحة ونفاذ عقد بيع �حل�س�ض �ملوؤرخ 
يف 2006/11/8 و�ملت�سمن بيع �ملدعي عليه �لأول للمدعي كامل ن�سيبه من �حل�س�ض 
يف �سركة بكتية جولد ذ م م - وهي ن�سبة 12% من ر��سمال �ل�سركة نظري مبلغ �ثنني 
و�سبعني �لف درهم و�لزمت �ملدعي عليه �لأول بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/9590  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- �كو�جتك لل�سحن - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / عبد�لرز�ق حممد عرفان   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13399 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB185227072AE(ل�سكوى� ورق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
�ض    8.30 �ل�ساعة    2018/10/9 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch1.A.2 بالقاعة 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/9185  عمايل جزئي             
�لقامة  م    جمهول حمل  م  ذ  �ض   - لل�سحن  �كو�جتك  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
مبا �أن �ملدعي/حممد وقار حممد �سفيع  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )16846 دره������م( وت����ذك����رة ع���وده 
�مل��ح��ام��اة  رق��م �ل�سكوى  مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب 
�ملو�فق  �لح�����د   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB185226369AE(
فاأنت مكلف  Ch1.A.4  لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا     2018/10/7
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/7610  عمايل جزئي             

�أن  �ىل �ملدعى عليه/1-  يل يل بوند �سبا - ف��رع   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  ري��ف��ري�   قد  �ملدعي/ماريا �جن��ال ميالري 
عوده  وت���ذك���رة  دره�����م(   199200( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����س��ت��ح��ق��ات  �مل��ط��ال��ب��ة 
�مل��ح��ام��اة  رق��م �ل�سكوى  مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب 
�ملو�فق  �لث��ن��ني   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB183505284AE(
فاأنت مكلف  Ch1.A.1  لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 10.30 �سباحا     2018/10/1
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2373    تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- ثياتر فانت�سرز - �ض م ح  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/�سوتيك�ض ميدل �ي�ست - �ض م ح وميثله / خليفة عبد�هلل 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  - قد  �لكتبي  �سعيد عبد�هلل بن هويدن 
 )127115.51( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3494  جتاري جزئي              

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1-�سركة �سي لنك للتجارة �لعامة - ذ م م   جمهول 
�لدين  حمي  ��سماعيل  �حمد  حممد  يا�سر  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�لدعوى  عليك  �أق����ام  ق��د   - �ل�����س��ف��ار  �ب��ر�ه��ي��م  ح�سن  ��سماعيل   / ومي��ث��ل��ه 
و�لر�سوم  و�لفائدة   - درهم   )124500( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/9/26  
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 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 �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3227  جتاري جزئي              

�لق��ام��ة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمقاولت  1-�ل�سدة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك  ق��د  م    ���ض ذ م  ��سمنتية -  ل��الن�����س��اء�ت منتجات  �ل��غ��ري��ر  �مل��دع��ي/  �ن 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
 %9 بو�قع  �ملبلغ  �لقانونية على هذ�  �لفائدة  �ىل  بال�سافة   ، دره��م(   93.908.40(
�سنويا من تر�يخ رفع �لدعوى   وحتى �ل�سد�د �لتام ، مع �لز�م �ملدعي عليها بكافة 
�لثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  �لر�سوم 
�ملو�فق  2018/10/16   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.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 �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

ي��ع��ل��ن �مل��ح��ا���س��ب �ل��ق��ان��وين و�خل��ب��ري �حل�����س��اب��ي / د. حممد 
�سي  �ي   / لل�سادة  قانونيا  م�سفيا  ب�سفته  م��اه��ر  عبد�ملنعم 
�لقر�ر  على  ب��ن��اء  �لت�سفية  يف  م  م  ذ   - �لو���س��ط  �ل�����س��رق  ����ض 
كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2018/8/28 بتاريخ  �لعمومية  �جلمعية 
�لعدل حتت رقم 1808002984 فكل من له حقوق على �ل�سركة 
�ملذكورة عليه �لت�سال بامل�سفي �لقانوين على �لرقام هاتف : 
 6268223-02 ، فاك�ض : 6265422-02 ، �ض ب : 4229 ، �بوظبي ، 

حممول : 0506417108
امل�ضفي القانوين / د. حممد عبداملنعم ماهر

اإعالن ت�صفية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/8179  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- خمبز ح�سن �ساه   جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/

حممد كرمي �ندري   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )18054 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )1500 دره��م( و�لر�سوم 
لها جل�سة  )MB184151333AE( وحددت  �ل�سكوى  رقم  و�مل�ساريف  
  Ch1.A.2 يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/10/16  �ل�ساعة 8.30 �سباحا  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 �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/418  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سدهما / 1- دورجا ر�ين ت�سامارتهى 2-فينكات ر�ما ر�جو �سامار�ثي  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �ل�سالمي وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )47265( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   2- ف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك )�تفاقية 
�ملر�بع �لعربية - و�دي  �لكائنة يف  �ج��ارة( ومالحقها : مو�سوع �لدعوى عن �لوحدة �لعقارية 
�ل�سفا - 6 �سهيل 3 فيال رقم 85 قطعة �ر�ض رقم 1650 دبي  بالز�م �ملدعي عليهما بت�سليم �لوحدة 
�لعقارية خالية من �ل�سو�غل و�لغاء ��سارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملنتهية بالتملك( �لو�ردة يف 
�سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعي عليهما.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2305   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سلطان حمود حمد �سعيد �لعرج �ل�سويدي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد �سيف خليفة ر��سد بن �سمحة �ل�سام�سي 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �مل��ال  �بر�هيم  ح�سن  �بر�هيم   / وميثله 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6611( درهم �ىل طالب 
�مل�ستاأنف و�لق�ساء  �و خزينة �ملحكمة. 1-ويف مو�سوعه بالغاء �حلكم  �لتنفيذ 
ببطالنه بالن�سبة للم�ستاأنف لبطالن �إعالن �لخري باأ�سل �سحيفة �لدعوى.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2732   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- �لكوثر لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة - �ض ذ م م  2-نو�ساد تازها 
كونومال ب�سري تازها كونومال  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
بي �و بي بي لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة - �ض ذ م م وميثله / يو�سف حممد ح�سن 
حممد �لبحر - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )173033( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/2544 جتاري جزئي                              
�ىل �ملدعي عليه /1 - تك�سا�ض تاورز ملقاولت �لبناء - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لغرير لالن�ساء�ت   / �ملدعي  �ن  ، مبا  م  م  ذ  �ض   - �لغرير لالن�ساء�ت خر�سانة   / �ملدعي  �ن 
خر�سانة - �ض ذ م م قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ  
�لدور  �ساحب  �ملتخ�س�ض  �خل�سابي  �خلبري  بندب  �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2018/9/23
باجلدول ، وتكون مهمته كالتي  �لطالع على ملف �لدعوى وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدمه 
�خل�سوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��سالت 
و�للكرتونية  �ل��ورق��ي��ة  �لتجارية  و�ل��دف��ات��ر  �ل�سجالت  وج��دت  �ن  و�لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ورق��ي��ة 
�ملحكمة  لها  وح��ددت  ب�سد�دها.   �ملدعي  و�لزمت  �لف  ع�سرة  وقدرها  �مانة خربة  وح��ددت 
يف   Ch1.C.14 جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/9/30 �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة 

حالة عدم �سد�د �لمانة وجل�سة 2018/10/21 للتقرير يف حالة �سد�دها.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1764 جتاري جزئي                                                

�ل�سخ�سية  ذ م م 2-حممد متيم ب�سفته  �لبناء - �ض  �ىل �ملحكوم عليهما/1- ل برمييري للمقاولت 
وب�سفته مدير / ل برمييري للمقاولت �لبناء - �ض ذ م م  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/8/7  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �سركة �ض �ض لوتاه 
للمقاولت )�ض ذ م م( - �ول : بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ مائة و�سبعة وثالثون 
�لف ومائتان �ثنان و�سبعون درهم )مبلغ 137.272 درهم( وعلى �ن يت�سامم �ملدعي عليه �لثاين مع 
�ملدعي عليها �لوىل يف �سد�د مبلغ )مبلغ 90.119 درهم( من �ملق�سى به وهو قيمة �ل�سيكني �ملو�سحة 
تف�سيال بتقرير �خلبري و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ل�ستحقاق 2013/9/10 وحتى 
متام �ل�سد�د و�لزمتهما بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/1684   تنفيذ مدين  
 �ىل �ملنفذ �سده/1- �سكند هوم خلدمات متابعة �ملعامالت - �ض ذ م م  
رف��ي��ق رحال  �لتنفيذ/وحيد  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر - قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )30244(
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1994  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لفي�سلية للمقاولت - �ض ذ م م   جمهول حمل 
�لتنفيذ/ �سانكر بابو لل جوبتا جوبتا -  قد  �لقامة مبا �ن طالب 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )12616( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1084 مبلغ  �ىل  بال�سافة 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/2430 عمايل جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- ترينامك�ض لت�سميم نظم �حلا�سب �لآيل - �ض ذ م م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �أن �ملدعي / �رون بر��سات �سانكار -  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/5/20 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �رون بر��سات �سانكار 
درهم وتذكرة  و�ربعمائة  �لف  �سبعون  للمدعي مبلغ  توؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م 
�لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �ساحب 
عمل �آخر و�لزمتها بامل�سروفات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/283  جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد �سالح �لدين نا�سر  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/3/11 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/ م�سرف �لهالل - �ض م ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف �ملدعي 
مبلغ �سبعمائة و�ثني ع�سر �لف و�سبعمائة و�ربعة وثمانني درهم وخم�سة و�ستني 
ما  ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  بامل�سروفات ومببلغ  و�لزمته  فل�سا 
عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1491   تنفيذ جتاري  
و�ئل   / و�ملقاولت  �لعامة  للتجارة  �ملائية  �حلد�ئق  �سركة  �سدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
���ض ذ م م -  ب��ارك -  ،  2-ون���در  �حمد �خل��ال��د و�سركاه / ذ�ت م�سوؤولية حم���دودة 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/علي �سعيد جمعه �لبو�ردى - ب�سفته 
�ل�سخ�سية وب�سفته مالك لكل من وميثله / حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال -  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مهما بدفع �ملبلغ بالت�سامن 
�ملنفذ به وقدره )16693605( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. )�عالن 
بالئحة �ملعدلة(. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26
فقد �ملدعو/عبد�لرحمن ر��سد ح�سني �ل�سباغ  

�سهادة رقم 1095756  وعددها   151  �سهم ، 
و �ملدعو/ ر��سد عبد�لرحمن ر��سد ح�سني �ل�سباغ  
�سهادة رقم 1095758  وعددها   150  �سهم ، 

و �ملدعو/ عبد�لعزيز عبد�لرحمن ر��سد ح�سني �ل�سباغ   
�سهادة رقم 1095759  وعددها   151  �سهم ، 

و�ملدعو/ هدى رجب حمل  
�سهادة رقم 1095757  وعددها   151  �سهم ، 

  تابعة مل�سرف �بوظبي �ل�سالمي.
وعلى من يجدها �لت�سال بالرقم 0506411688 

 فقدان �صهادات ا�صهم

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2808  جتاري جزئي
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �مل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة ج��ورم��ي��ه جلف  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ل��ق��ه��وة �لوروب���ي���ة ������ض.ذ.م.م ق��د �أق����ام عليك 
�ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ز�م �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه��ا مب��ب��ل��غ وق���دره 
�لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  و�مل�ساريف.وحددت  و�لر�سوم  دره��م   )65008(
لذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/10/16 
بتقدمي ما لديك  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/748  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �رتور �رو�ستاميان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  ذ.م.م قد  �لعطالت  بيوت  لتاأجري  �ستونرتي 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )166215( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2018/9/30  �لحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 
على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري )علما باأنه مت 

جتديد �لدعوى من �ل�سطب(. 
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2575  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �حل��د�ئ��ق  وتنفيذ  لت�سميم  بوتانيكا   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/رجاين لبيب عز�م كيال وميثله:نبيه �حمد بدر قد �أقام عليك 
درهم   )200000( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سيكات  ��ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/10/15 �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1519  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة/ب�سرى لال�ست�سار�ت �لعقارية جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ل�سويدي قد  �بر�هيم ثاين بن جرب  �ن �ملدعي/عبد�هلل  مبا 
 )340000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لم��ر  با�سد�ر  �ملطالبة  ومو�سوعها 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/10/23 
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.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 �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1066  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �لغبيبة للنقل �لعام ���ض.ذ.م.م 2- خيال �أكرب خالد 
�لعربية  �ل��ت��اأم��ني  �سركة   / �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  خ��ان 
خمري  ع��ب��د�هلل  عمر  وميثله:عبد�لرحمن  دب��ي  ف��رع  �����ض.م.ب.م  �ل�سعودية 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 859/2018 مدين جزئي  قد 
�مل��و�ف��ق 2018/10/28  ي��وم �لح���د   ب���ت���اري���خ:2018/8/5 وح���ددت لها جل�سه 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1370  ا�صتئناف جتاري    

ذ.م.م جمهول حمل  رياك�سن منطقة حرة  ت�ساين   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 

�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / جينريي�سني �سي �ض.م.ح ذ.م.م وميثله:�أمل عمري 

�ل�سبيعي قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/2830 جتاري جزئي 

 2018/10/31 �ملو�فق  �لربعاء   يوم  لها جل�سه  بتاريخ:2018/6/19 وحددت 

�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�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1021  ا�صتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- فوؤ�د جورج بو جودة 2- �يه جيه للمو�سيقى و�حلفالت 
�ض.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �حلبتور لل�سيافة �ض.ذ.م.م 
�ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �حلمادي  �ملو�سى  علي  وميثله:�بر�هيم 
ب��ت��اري��خ:2018/5/9 وح��ددت لها  بالدعوى رق��م 2017/3453 جت��اري جزئي 
بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/10/23 �ملو�فق  �لثالثاء   يوم  جل�سه 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2112  ا�صتئناف جتاري    
��سماعيل  ع��ب��د�حل��م��ي��د  �ل���دي���ن  ع���ز  1- حم��م��د  ����س���ده/  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
�لع��رج جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �ل��ودي فن�سريز ليمتد 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد  �مل��ال  عبد�هلل  �سريف  حممد  وميثله:حبيب 
بتاريخ:2017/11/8  كلي  جت���اري   2016/1445 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر 
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/10/28 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1221  ا�صتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- ��سماعيل ح�سني عبد�ملالك جمهول حمل 
��ستاأنف/  قد  �حمد  �سلطان  �هلل  �سفيع   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2018/373 جتاري جزئي وحددت لها 
�سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/10/17 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/471  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- ر�مي�ض كومار كري�سنانكوتي ناير فاد�كيد�ين جمهول حمل 
وميثله   - �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  بر�ستيج   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
�ساحبه �ملحامي/د.علي ��سماعيل �بر�هيم ��سماعيل �جلرمن وميثله:علي ��سماعيل 
 2017/2572 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �جلرمن  �بر�هيم 
ب����ت����اري����خ:2018/4/15 وح����ددت ل��ه��ا جل�سه ي���وم �خل��م��ي�����ض  �ملو�فق  م���دين ج��زئ��ي 
يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/10/4

ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
   يف الدعوى رقم 2018/135 تنفيذ عقاري

بروبرتيز  جميناي  )حاليا(  ليمتد  تن  بروبرتيز  �منيات  �سركة  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/تر�ن�سكونتينبنتال  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  )�سابقا(  ليمتد  تن 
حمكمة  ق��ررت  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  وميثله:ح�سني  ليمتد  كومباين  �يندينتينج 
 )1719343.65( �ملطالبة  قيمة  ل�سد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/9/23  �لبتد�ئية  دب��ي 
درهم يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل �حلجز )هي عبارة عن �سقة �سكنية 
 Langham Place:ملبنى� ��سم   - �لر���ض:207  - رقم  �لتجاري  �ملنطقة:�خلليج   -
downtown Dubai By Omniyat �رقام �لوحد�ت )1004/1005/1002/905
/904/903/902/901/702/703/705/701/1003( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2018/514  تظلم جتاري
�لقامة  حمل  جمهول  تر��سكولي�سكو  �وجو�ستا  1-�ساند�   / �سده  �ملتظلم  �ىل 
مبا �ن �ملتظلم / �يزويجن للمقاولت �ض.ذ.م.م قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور 
�عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/761 �مر على 
�ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  جت��اري  عري�سة 
فاأنت مكلف  لذ�    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �ض  �ل�ساعة     2018/9/30
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
   يف الدعوى رقم 2018/3001 تنفيذ جتاري

�ىل �مل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- ع��ل��ي ح�����س��ن رح�����ال جم���ه���ول حم���ل �لقامة 
�لعو�سي  �سريف  حممد  رب��ي��ع  �ح��م��د  �لتنفيذ/ربيع  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
وميثله:حممود ح�سني علي �حمد قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )175093( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

   يف الدعوى رقم 2018/3083 تنفيذ جتاري
جمهول  �لتغليف  خل��دم��ات  غليطة  ب��ن  حممد  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�هلل  ع��ب��د�ل��وه��اب  �لتنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
كلد�ري للتجارة �ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
درهم   )16679.50( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/88  ا�صكاالت عمالية
مو�سوع �لق�سية �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم:2018/2989 لوقف �لجر�ء�ت �لتنفيذية

طالب �لإعالن:م�ست�سكل:ريا�ض للنقل و�لزخرفه ذ.م.م
�ملطلوب �عالنه:�مل�ست�سكل �سده:1 �مني �ف�سل عبد�للطيف ، جمهول حمل �لقامة

مو�سوع �لعالن:
�ل�ساعة:08:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2018/10/2  �لثالثاء  بانه قد حتددت جل�سة يوم  نعلنكم 
و�لتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف  �ل�سكال �عاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�ش الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/935  مدين جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- عبيد �سبت مبارك �ملري جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/6/7  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/فهد 
��سحاق مال �هلل �سالح �ل علي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ )99500( درهم مع �لفائدة عنه بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
�لق�سائية يف:2018/4/5 وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف وخ�سمائة 
درهما �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2751  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي��ان �ف�سل �ف�سل ن�سري جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ملدعي /�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة ���ض.م.ع قد 
درهم   )9945.82( وق����دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
وحتى  �ل�ستحقاق  م��ن   %12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
�ل�سد�د �لتام و�سم ملف �لنز�ع رقم 2018/1467 مدين.وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�    ch1.B.10:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2018/10/3  �لربعاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2774  مدين جزئي

�لقامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �مري  �ملدعي عليه / 1-حممد  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  ���ض.م.ع قد  �ملتكاملة  �ن �ملدعي /�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت  مبا 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14923.70( درهم قيمة فو�تري 
�خلدمة �ملتاأخر �سد�دها و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من 
تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سم ملف �لنز�ع رقم:2018/1486 مدين.وحددت 
  ch1.B.10:لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/10/3 �ل�ساعة:08:30 �ض 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 �لأقل.
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1853  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�وب�سن للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�سركة �يوب عابدي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثله:ر��سد عبد�هلل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  علي بن عرب قد 
مببلغ وقدره )1336875( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبه  تاريخ  من   %9
فاأنت  ل��ذ�    ch2.E.21:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2018/10/11 
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 �لأقل.
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2730  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ��سماعيل دروي�ض ربيع خلدمات �لتنظيف جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  �أق��ام عليك  ���ض.م.ع قد  �ملتكاملة  �ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت  �ن  مبا 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )9721.40( درهم قيمة �لفو�تري 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �سد�دها  �ملتاأخر  �خلدمة 
رق���م:2018/1482  �لنز�ع  ملف  و�سم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12
بالقاعة  8.30 �ض  �ل�ساعة  �ملو�فق 2018/9/30  �لحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  مدين. 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.B.10
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/1591  جتاري كلي
�ىل �ملحكوم عليه/1- رونك للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- ر�جكومار هارد��سمال هارد��سمال 
تاكهتمال لهر�ين - كفيل �ل�سخ�سي �سركة �قم�سة روناك �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/2/28 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�لعامة  للتجارة  1/رون���ك  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ����ض.م.ع  �ل��ه��الل  ل�سالح/م�سرف  �ع��اله 
�قم�سة  �سركة  �ل�سخ�سي  كفيل   - له��ر�ين  تاكهتمال  هارد��سمال  2/ر�جكومار  ����ض.ذ.م.م 
روناك �ض.ذ.م.م بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا للبنك �ملدعي/م�سرف �لهالل �ض.م.ع مبلغ 
�ملحاماة  �تعاب  مقاب  دره��م  �لف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتهما  دره��م   )1.962.700.83(
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1589  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة ر�في�سانت للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- ميهلكومار �ساندر�كانت كوتي�سا - �لكفيل 
�ل�سخ�سي ل�سركة �سركة ر�في�سانت للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/10/23  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع �ول:بعدم 
�خت�سا�سها قيميا بنظر �لدعوى بالن�سبة لطلبات �للز�م بالدين �لنا�سئ عن عقد بيع باملر�بحة  1 رقم مرجع 
للد�ئرة  و�حالته   2003xxxxxx458461 رقم  �ملغطاة  �لبطاقة  مر�بحة  وعقد   Id1324700010 �لتمويل 
�جلزئية �لتجارية �ملخت�سة و�بقت �لف�سل يف م�ساريف هذ� �لطلب حلني �سدور حكم منه للخ�سومه فيه - 
ثانيا بالز�م �ملدعي عليها بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا �ىل �مل�سرف �ملدعي مبلغ )�ستمائة و�سبع وثالثون 
 Id1502600060 �لتمويل  مرجع   2 رقم  �لعقد  عن  فل�سا(  وثمانون  و�ثنان  درهم  وع�سرون  وت�سعمائة  �لف 
و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما ز�د على ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/1608  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/1- معر�ض �لغز�ل �ض.ذ.م.م 2- ��سوك ديفناين ر�د هاكي�سان - كفيل 
�ملدعي/ �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �ل��غ��ز�ل  معر�ض  ل�سركة  �ل�سخ�سي 

بان  نعلنكم  عمري  ب��ن  علي  حممد  يو�سف  وميثله:خليفة  �����ض.م.ع  �ل��ه��الل  م�سرف 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/2/28 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
ل�سالح/م�سرف �لهالل �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا 
�لف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتهما  درهم   )2.757.614.40( مبلغ  �ملدعي  للم�سرف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 
با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1935  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-طرو�ده لنقل �ملو�د بال�ساحنات �لثقيلة �ض.ذ.م.م 2- لوؤ��ض �حمد 
�ملدعي /بنك �لم��ار�ت دبي  �ن  عبد�لغفور )كفيل �سامن( جمهول حمل �لقامة مبا 
�لوطني �ض.م.ع وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا للبنك �ملدعي 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره��م   )4258294.21( وق���دره  مبلغ 
جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
لذ�    ch1.C.15:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2018/10/16  �لثالثاء  ي��وم 
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 �لأقل  .
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1933  جتاري كلي

تينكار�  كينا  باكنهي  �سفيق   -2 �����ض.ذ.م.م  �ي�ست  ميدل  1-تامبا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل�سالمي  �بوظبي  /م�سرف  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �سامن(  )كفيل 
وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
للمدعي  يوؤديا  بان  بينهم  فيما  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
مبلغ وقدره )24364090.8( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم 
�مل���و�ف���ق:2018/10/11  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ 
�ل�ساعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  من مذكر�ت  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/9254  عمايل جزئي

�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  لل�سفريات  �بوظبي  1-مكتب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي /�ف�سانه يحيى �حمدي يو�سف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   88984( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB184865957AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/10/4 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/8874  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ي�ست  1-بريلينت   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /قا�سم �سفيق �سفيق �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21100 
وحددت لها   MB183087724AE:درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/9/27 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 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 �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1031  ا�صتئناف جتاري    

�حمد  �سهاب   -2 جمعه  رم�سان  �حمد  حممد   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
رم�����س��ان ج��م��ع��ه جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك دبي 
�لتجاري �ض.م.ع وميثله:عبا�ض م�ستت فندي �ملالكي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/2529 جتاري كلي بتاريخ:2018/5/9 
 10.00 �ل�ساعة   2018/10/3 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
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بالن�سبة �إىل معظمنا، يبد�أ �حتكاكنا بج�سم َمن ماتو� وينتهي 
خالل مر��سم �لدفن �ملحزنة. حتى يف تلك �ملنا�سبة، ل نح�سل 
بعدما  �أنيق  تابوت  �أو مم��ددة يف  بكفن  �إل على جثة ملفوفة 
يكون �مل�سرفون على عملية �لدفن قد ح�سروها بدقة. ولكن 
ماذ� يحدث للج�سم طبيعياً بعدما يكون حظي بلقائه �لكبري 
مع �ملوت؟ وماذ� �إذ� يقرر �لإن�سان �لتحنيط كي يبطئ عملية 

�لتحلل ويبقي ج�سمه )بحالة جيدة( مدة �أطول؟
�لبيئة  يف  م��ث��اًل،  �جل�����س��م،  ُت���رك  )�إذ�  �لطبيعية  �لأح����و�ل  يف 
�لطبيعية �أو ُو�سع يف قرب قليل �لعمق(، يبد�أ �جل�سم �لهامد 
قد  �ل��ذي  �لعظم،  �سوى  منه  يتبقى  ول  تدريجياً.  بالتفكك 

ينب�سه علماء �لآثار يف �مل�ستقبل.
يف هذ� �ملقال، ن�سف عملية �لتفكك هذه ونو�سح مَل من �ملفيد 

�أن نفهم ما يحدث للج�سم بعد �ملوت.

عملية التفكك
�سحيح �أن كثريين منا يعتقدون �أن �لتفكك مر�دف للتعفن، 
�أط��ول متر  �لإن�سان عملية  �أنه لي�ض كذلك. تفكك ج�سم  �إل 

مبر�حل عدة ي�سّكل �لتعفن �إحد�ها فح�سب.
�لع�سوية  �ملركبات  �لتفكك ظاهرة تنف�سل خاللها تدريجياً 
عنا�سر  �إىل  �سابقاً  حياً  ك��ان  كائناً  توؤلف  كانت  �لتي  �ملعقدة 
�ملوت  نقطة  عند  تبد�أ  متو��سلة  )عملية  هذه  ت�سّكل  �أب�سط. 
ح�سبما  عظمي(،  هيكل  �إىل  �جل�سم  يتحّول  عندما  وتنتهي 

يو�سح عامل �لطب �جلنائي م. يل غوف.
ثمة �إ�سار�ت عدة �إىل �أن �جل�سم بد�أ عملية �لتفكك، وفق غوف. 
ولعل �أبرز ثالث �إ�سار�ت بينها، �لتي ُتذكر غالباً يف م�سل�سالت 

�جلر�ئم، �زرقاق �جلثة، و�لتخ�سب �ملوتي، وبرودة �ملوت.

ازرقاق وتخ�ضب وبرودة
ي�سري �زرقاق �جلثة �أو �لزرقة �لتالية للموت �إىل �لنقطة �لتي 
بعيد  �ساحباً  �أو  جد�ً  باهتاً  �مليت  �ل�سخ�ض  فيها ج�سم  ي�سبح 
توقف  �لدموية مع  �ل���دورة  �إىل خ�سارة  ذل��ك  ويعود  �ل��وف��اة. 

�لقلب عن �لنب�ض.
ي��ذك��ر غ���وف: )ي��ب��د�أ �ل���دم ب��ال���س��ت��ق��ر�ر، بفعل �جل��اذب��ي��ة، يف 

�لأجز�ء �ل�سفلية من �جل�سم(، ما يوؤدي �إىل �سحوب �لب�سرة. 
قد تبد�أ هذه �لعملية بعد نحو �ساعة من �ملوت وت�ستمر من 

ت�سع �إىل 12 �ساعة بعد �لوفاة.
طيه  ميكن  ول  متيب�ساً  �جل�سم  ي�سبح  �مل��وت��ي،  �لتخ�سب  مع 
�لتي  �ل��ت��ب��دلت  بفعل  ت�ستد  �لع�سالت  ك��ل  �أن  مب��ا  مطلقاً، 
�ملوتي  �لتخ�سب  ي��ب��د�أ  �خل��ل��وي.  �مل�ستوى  عند  عليها  ت��ط��ر�أ 
من  ي��دوم  وق��د  �مل��وت  بعد  �ل�ست  �ل�ساعات  �إىل  �ل�ساعتني  يف 
وت�ستعيد  �لع�سالت  ترتخي  ذلك،  بعد  �ساعة.   84 �إىل   24

قابليتها للطي.
�لتي  �مل���وت،  ب���رودة  �أي�����س��اً  �لأخ����رى  �مل��ب��ك��رة  �لعمليات  ت�سمل 
حتدث عندما يربد �جل�سم لأنه )يتوقف عن �سبط حر�رته 
�لبيئة  على حر�رة  �لد�خلية(. وتعتمد برودة �جل�سم عموماً 
�ملحيطة به، �لتي تبلغها حر�رُة �جل�سم طبيعياً يف غ�سون 18 

�إىل 20 �ساعة بعد �ملوت.
من �إ�سار�ت �لتحلل �لأخرى �كت�ساب �جل�سم م�سحة خ�سر�ء، 
م��ع �ن��ف�����س��ال �جل��ل��د ع��ن �جل�����س��م وجت��زع��ه، وظ��ه��ور �لبقعة 

�ل�سود�ء، و�لتعفن بالتاأكيد.

اإ�ضارات التفكك االأخرى
�ملوت  ب��ع��د  �جل�����س��م  يكت�سبها  �ل��ت��ي  �خل�����س��ر�ء  �مل�سحة  ت��ع��ود 
�إىل ت��ر�ك��م �ل���غ���از�ت يف جت��اوي��ف��ه. وم���ن �أب����رز م��رك��ب��ات هذه 
ُت��ع��رف ب��ال��ه��ي��دروج��ني �مل��ك��ربت. يكتب غوف  �ل���غ���از�ت م���ادة 
لي�سّكل  �ل����دم  �ل��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني يف  )م���ع  ي��ت��ف��اع��ل  �لأخ����ري  �أن 
يعطي  �ل���ذي  �ملخ�سو�سر  �ل�سباغ  �أو  �ل�سلفهيموغلوبني( 

�جل�سم �مليت هذ� �للون �لغريب.
�أما بالن�سبة �إىل �نزلق �جللد، حني ينف�سل �جللد متاماً عن 
�لطبقة  �أن  نتذكر  عندما  �إزعاجاً  �أقل  لنا  يبدو  �جل�سم، فقد 
خاليا  من  �ل��و�ق��ع  يف  تتاألف  جلدنا  من  �حلامية  �خلارجية 

ميتة.
�لطبقة  �أو  �جل��ل��د،  م��ن  �خل��ارج��ي��ة  )�لطبقة  غ���وف:  يو�سح 
دور�ً  وت��وؤدي  كذلك.  تكون  �أن  �ملفرت�ض  من  ميتة.  �ملتقرنة، 
ح��ي��وي��اً يف �حل��ف��اظ على �مل���اء وح��م��اي��ة �جل��ل��د �حل��ي �لكامن 

حتتها(.

ي�سيف غوف: )تت�ساقط هذه �لطبقة با�ستمر�ر وحتل حملها 
�لب�سرة �لكامنة حتتها. ولكن عند �لوفاة، يف �لبيئات �لرطبة، 
تبد�أ �لب�سرة بالنف�سال عن �لأدمة حتتها ومن �ل�سهل �إز�لتها 

عن �جل�سم(.
ُتدعى  �مليت،  �لإن�سان  ي��َدي  عن  �جللد متاماً  ينف�سل  عندما 

هذه �حلالة )ت�سّكل �لقفازين(.
بالإ�سافة �إىل ذلك، حتدث ظاهرة ُتعرف ب�)�لتجزع( عندما 
�لأوعية  �إىل  �لبطن  �لبكترييا يف  �أن��و�ع معينة من  )تهاجر( 
�أرجو�نياً خم�سو�سر�ً.  �لدموية، ما يوؤدي �إىل �كت�سابها لوناً 
�أج��ز�ء �جل�سم  بع�ض  يبدو �جللد يف  �لظاهرة،  ه��ذه  ونتيجة 

)�جلذع، و�ل�ساقني، و�لذر�عني عادًة( متجزعاً كالرخام.
عالوة على ذلك، �إذ� ظلت �لعينان مفتوحتني بعد �ملوت، )يجف 
جزء �لقرنية �لذي يتعر�ض للهو�ء، ما يوؤدي �إىل �كت�سابه لوناً 
�إىل �أ�سود(، ح�سبما ي�سري غوف. وُتدعى هذه  �أحمر برتقالياً 

.)tache noire( )لظاهرة )�لبقعة �ل�سود�ء�
�إعادة  �ل��ذي يدعوه غوف )عملية  �لتعفن،  �إىل  �أخ��ري�ً، ن�سل 
�لتدوير �لتي تعتمدها �لطبيعة(. ت�سبح هذه �لعملية �سهلة 
و�حل�سر�ت،  و�لفطريات،  للبكترييا،  �ملت�سافر  �لعمل  نتيجة 
�ل��وق��ت. ويتو��سل ه��ذ� �لعمل  �ل��رم��ر�م��ة مب��رور  و�ل��ع��و�م��ل 
�إىل �أن يتجرد �جل�سم من �لأن�سجة �للينة ول يتبقى منه �إل 

�لهيكل �لعظمي.

مراحل التفكك
�ل��ت��ف��ك��ك يختلف  ع���دد م��ر�ح��ل  �أن  �إىل  �أي�����س��اً  ي�����س��ري غ���وف 

باختالف �لعلماء، �إل �أنه ين�سح بتاأمل خم�ض مر�حل بارزة.
�لوفاة عندما  بعيد  �إىل �جل�سم  �ملرحلة �حلديثة  ت�سري  �أوًل، 
�ل��ت��ف��ك��ك. ت�سمل  ب���دء ع��م��ل��ي��ة  �إ�����س����ار�ت ق��ل��ي��ل��ة �إىل  ن��الح��ظ 
�للون  �سحوب  �ملرحلة  ه��ذه  يف  ت��ب��د�أ  �لتي  �لقليلة  �لعمليات 
وظهور  �جل��ث��ة،  و�زرق���اق  خ�سر�ء،  م�سحة  �جل�سم  و�كت�ساب 

�لبقعة �ل�سود�ء.
كذلك قد تتو�فد ح�سر�ت عدة، خ�سو�ساً �لذباب، �إىل �جلثة 
يف هذه �ملرحلة كي ت�سع بي�سها، �لذي تفق�ض منه �لريقات 
�لأن�سجة  �لهظمي من  �لهيكل  وت��وؤدي دور�ً يف جتريد  لحقاً 

�للينة �ملحيطة به.
تكتب �خلبرية �ملتخ�س�سة يف علم �لأمر��ض كالر� فالنتاين يف 
�أن �لذباب ويرقاناته )�لنغف( تبدو مقززة  كتابها: )�سحيح 
جد�ً، �إل �أنها ُخلقت متاماً للعمل �لذي توؤديه. لذلك يدعوها 

خرب�ء كثريون )د�فني �ملوتى غري �ملرئيني يف �لعامل(.
ت�سيف مو�سحًة �أن �لذباب �لذي ي�سع �لبي�ض وينجذب �إىل 
�جلثث )يكون عادًة من �لذباب �لأزرق من نوع �خلوتعيات(. 
لأن  فقط  �جل���روح  �أو  �ملنخرين  يف  بي�سه  و�سع  )�إىل  يعمد 
يرقاناته �ل�سغرية تقتات باللحم �ملتحلل، �إل �أنها تعجز عن 

تفكيك �جللد لتتغذى(.
نوعاً  �إىل �جلثة  تنجذب  �لتي  �لأخ���رى  �ل��ذب��اب  �أن���و�ع  ت�سمل 
�لذي يبد�أ  �لنغف  �لبي�ض بل  �آخ��ر، وفق فالنتاين، )ل ي�سع 
�ل��ذب��اب على نحو  با�ستهالك �للحم يف �حل��ال. وُي��دع��ى ه��ذ� 

معرّب Sarcophagidae �أي ذباب �للحم(.
يف �ملرحلة �لثانية من �لتفكك، �أو ما ُيدعى مرحلة �لنتفاخ، 
يبد�أ �لتعفن. فترت�كم �لغاز�ت يف �لبطن وجتعله يعلو ويتورم. 

نتيجة لذلك، يبدو �جل�سم منتفخاً.

و�ضواًل اإىل العظم
خالل �ملرحلة �لثالثة �أو مرحلة �لتحلل، يتفكك �جللد ب�سبب 

�ملرت�كمة.  �ل��غ��از�ت  بت�سرب  ي�سمح  ما  �لنغف،  وعمل  �لتعفن 
وُي��ع��ت��رب ه��ذ� �أح���د �أ���س��ب��اب �ن��ب��ع��اث رو�ئ���ح ق��وي��ة و����س��ح��ة من 

�جل�سم يف هذه �ملرحلة.
تقّدم كايتلني دوتي، �لتي تتوىل جتهيز �جلثث للدفن، و�سفاً 
عينيك(  يف  يدخل  )�ل��دخ��ان  كتابها  يف  �ل��رو�ئ��ح  لهذه  دقيقاً 

:)Smoke Gets In Your Eyes(
مع  عرق�سو�ض  ر�ئ��ح��ة  �ملتعفن  �جل�سم  رو�ئ���ح  �أوىل  )ت�سبه 
�حلام�ض  �لليمون  بذلك  �أق�سد  ل  قوية.  حم�سيات  م�سحة 
�ل�سيفي �لطازج، بل رذ�ذ عبوة من معطر �حلمامات �ل�سناعي 
بر�ئحة �لربتقال عندما ُير�ض يف وجهك مبا�سرًة. �أ�سف �إىل 
بت قبل يوم وبد�أت  �لعنب �لأبي�ض �سُ ذلك كاأ�ساً من ع�سري 
جتذب �لذباب، ثم زد دل��و�ً من �ل�سمك �مل��رتوك يف �ل�سم�ض. 

هذه ر�ئحة تفكك ج�سم �لإن�سان(.
ن�سل بعد ذلك �إىل �ملرحلة ما قبل �لأخرية، ما بعد �لتحلل. 
وغ�سروف،  جلد،  �إىل  �جل�سم  )يتحّول  غ��وف:  يكتب  وعنها 
ع��ادًة جمموعة متنوعة من  تاأتي  �ملرحلة،  ه��ذه  وع��ظ��م(. يف 
�سوى  ور�ءه���ا  تخلف  ول  �للينة  �لأن�سجة  لتزيل  �خلناف�ض 

�لعظم.
�لتي ل  �لعظمي،  �لهيكل  �لأخ��رية، فهي مرحلة  �ملرحلة  �أم��ا 
يتبقى فيها من �جل�سم �سوى �لهيكل �لعظمي وب�سع �سعري�ت. 
تعتمد �لفرتة �لتي يحتاج �إليها �جل�سم ليتفكك على �ملنطقة 
�جلغر�فية �ملوجود فيها ومدى تفاعله مع �لظروف �لبيئية 
�أو  �ملحيطة. فاإذ� كان يف مناخ جاف حر�رته �سديدة �لرتفاع 

�لنخفا�ض، فقد يتحّنط.

مل نتعلم عن هذ� كله؟
ق���د ت��ت�����س��اءل يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة: )مب�����اذ� ي��ف��ي��دن��ا ت��ع��ّل��م هذه 
�لتفا�سيل عن عملية تفكك �جل�سم بعد �ملوت؟(. توؤكد دوتي 
�أن �لتفكري يف �ملوت ومناق�سة �أي �أوجه مرتبطة به قد حتّول 
�أمر حمّرم يف عاملنا �ليوم. ت�سيف مو�سحة: )قد نبذل  �إىل 
ق�سارى جهدنا لندفع باملوت �إىل �لهام�ض، حمتجزين �جلثث 
ور�ء �أبو�ب فولذية م�سادة لل�سد�أ ومبقني �ملر�سى و�ملنازعني 
يف غرف �مل�ست�سفيات. وهكذ� ننجح مبهارة يف �إخفاء �ملوت، ما 

يجعلنا نعتقد تقريباً �أننا �أول جيل من �خلالدين. لكننا ل�سنا 
كذلك(.

�ملرتبطة  للمو��سيع  �ل�سمني  �حلظر  ه��ذ�  �أن  دوت��ي  تعترب 
ب��امل��وت ي��ع��ّم��ق خ���وف �ل��ن��ا���ض م��ن��ه، ���س��و�ء ك���ان م��وت��ه��م ه��م �أو 
موت غريهم، وي�سهم يف ن�سر �ملعلومات �خلاطئة عن �جلثث 

كمو��سع لنقل �لعدوى.
ما ز�لت خر�فة �أن �جلثث مرتع للعدوى م�ستمرة رغم كرثة 
�لأدلة �لتي ت�سري �إىل �لعك�ض. لهذ� �ل�سبب تكتب دوتي: )من 
�ملفيد �أن نتذكر مدى �سعفنا. وجنني �لكثري من �لعودة �إىل 

�إثارة مو�سوع تفكك �جل�سم بطريقة م�سوؤولة(.
عندما نكّون فكرة عما يحدث يف �جل�سم بعد �ملوت، يتيح لنا 
فناءنا.  ب��اإدر�ك��ن��ا  �ملحيطة  �خل��وف  هالة  م��ن  �لتخل�ض  ذل��ك 
كذلك ي�ساعدنا يف �لعتناء مبن نحب بطريقة �أف�سل، حتى 

بعد حلظاتهم �لأخرية.
�أن �جلثث  �لفكرة �خلاطئة عن  �أن  �إىل  �لعلماء، مثاًل،  ي�سري 
تن�سر �لأمر��ض ب�سهولة )خر�فة �أقوى من �أن متوت( يدعمها 

غالباً �لو�سف �ملبالغ فيه للجثث يف و�سائل �لإعالم.
عن  تنجم  �لتي  �لوفيات  حالة  يف  كبرية  م�سكلة  ه��ذه  ُتعترب 
كو�رث طبيعية. رغم ذلك، تذكر منظمة �ل�سحة �لعاملية على 
�سفحتها بكل و�سوح: )ل توؤدي �جلثث �لناجمة عن كو�رث 

طبيعية عادًة �إىل �نت�سار �لأوبئة(.
جملة  يف  ُن�سر  خا�ض  تقرير  معدو  ي��وؤك��د  مم��اث��ل،  نحو  على 
 Pan American Journal of Public
Health: )طو�ل 20 �سنة، عرفنا �أن جثث َمن ميوتون يف 

�لكو�رث �لطبيعية ل ت�سبب �نت�سار �لأمر��ض �ملعدية(.
ويتابعون م�سددين على �أن معرفة �أن �جلثث ل ت�سّكل تلقائياً 
خطر�ً �سحياً قد تقود �إىل �سيا�سات �أف�سل ب�ساأن �ملوت. كذلك 
ت�ساعد َمن ظلو� على قيد �حلياة يف تقّبل خ�سارتهم بطريقة 

طبيعية تقدمية.
ناأمل �أن ت�سهم �ملعلومات �لتي قدمناها يف هذ� �ملقال يف توجيه 
�للذين ي�سّكالن ج��زء�ً من  �لفناء ومع ج�سمك  عالقتك مع 

�لعامل �لطبيعي.

اأ�ضبح الو�ضيلة االأحدث واالأكرث ابتكارًا يف جمال الرتويج ال�ضياحي

ع�سري الق�سب.. امل�سروب الأ�سا�سي فى م�سر
�أ�سلوباً  �أو  ط��ري��ق��اً  �سعبي  م�����س��روب  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  ه��ل 

لتن�سيط �ل�سياحة للبلد �لتي ينتمي �إليها؟
منتجاتها  تتنوع  �لتي  م�سر،  يف  يحدث  م��ا  بالفعل  ه��ذ�   
�أن )ع�سري �لق�سب(، �سار  �ل�سياحية، لكن �ملفاجاأة كانت 

هو �لو�سيلة �لأحدث و�لأكرث �بتكار�ً يف هذ� �لجتاه.
�مل�سرية،  �ل�سياحة  وبني �حلني و�لآخ��ر تطل علينا وز�رة 
بتقارير متميزة حول �ملعامل �مل�سرية، لي�ست فقط �لأثرية 
و�لتاريخية، بل �أي�سا �مل�سروبات و�ملاأكولت �لتي يتميز بها 
�ل�سعب �مل�سري، بهدف تن�سيط �ل�سياحة �أحد �أهم قطاعات 

�لدخل �لقومي �مل�سري.
ت��ن�����س��ي��ط �ل�سياحة  ب��ه��ا م��وق��ع )ه��ي��ئ��ة  �ن���ف���رد  �مل���ف���اج���اأة، 
�لق�سب...  )ع�سري  بعنو�ن  تقرير�ً  ن�سر  حيث  �مل�سرية(، 
قوة خارقة يف ذ�ته( ذكر فيه �أن ق�سب �ل�سكر، وخا�سة يف 
�سعيد م�سر هو عبارة عن نباتات خ�سر�ء طويلة ت�ستخدم 

بالأ�سا�ض ل�سناعة �ل�سكر.
�لعرب  �أن عرف  �ل�سكر فى م�سر، بعد  وب��د�أ تاريخ ق�سب 

حر�ثة �لأر�ض يف �لعام 641 بعد �مليالد.
�إنتاج جديدة ماأخوذة  وعمل �مل�سريون على تطوير طرق 
بالأ�سل عن �ل�سعب �لهندي، وهي �أدت �إىل بد�يات �سناعة 

�ل�سكر يف م�سر يف �لعام 710 بعد �مليالد.
 ولفت �لتقرير �إىل �أنه يوجد يف م�سر �لعديد من �مل�سانع 
�مل�سدر  ف��ه��و  �ل�����س��ك��ر،  ق�سب  ملنتجات  �ل��ت��ك��ري��ر  وم��ع��ام��ل 
و�ملادة  �لأ���س��ود  للع�سل  �لوحيد  و�مل�سدر  لل�سكر  �لأ�سا�سي 
وتقع  �ل���ورق،  ول��ب  �لأبلكا�ض  �خل�سب  �سناعات  يف  �خل��ام 
�أغلب تلك �مل�سانع يف حمافظات �سعيد م�سر بالقرب من 

حقول �لق�سب �ملنت�سرة على نطاق و��سع يف تلك �ملناطق.
و�أو�سحت )هيئة تن�سيط �ل�سياحة �مل�سرية( �أن �مل�سريني 
�لذي  �ل�سكر ملذ�قه �حللو و�سعور �لرت��و�ء  يحبون ق�سب 

�ل�سيف، ومن  �أي��ام  ي�سربه، خا�سة يف  به كل من  ي�ستمتع 
�ل�سهل �أن جتد غالبية حمالت ع�سري �لق�سب متاحة على 
مد�ر �ل� 24 �ساعة؛ حيث ميكنك �حل�سول على كوب من 
�لكوب  �سعر  وي��رت�وح  �لفور.  �ملنع�ض على  �لق�سب  ع�سري 

�لو�حد بني جنيهني �ثنني وع�سرة جنيهات.
بالن�سبة  يعد  �لق�سب  ع�سري  �أن  �إىل  �أي�ساً  �أ�سار  �لتقرير 
�إىل كثري من �لنا�ض هو �مل�سروب �لأ�سا�سي فى م�سر، حيث 
خ�سو�ساً  �ل�سحية،  �لفو�ئد  من  �لعديد  تناوله  مينحك 

بعد وجبة )ك�سري( �أو )فالفل(.
ي�سربون  �مل�سريني  �لأط��ف��ال  جتد  �أن  �أي�ساً  �ل�سائع  وم��ن 
�سغرية  بال�ستيكية  �أك��ي��ا���ض  م���ن  �ل���ر�ئ���ع  �ل��ع�����س��ري  ه���ذ� 

م�ستخدمني يف ذلك )�سافط �مل�سروبات(.
ل��ه ك��ث��ري من  �ل��ق�����س��ب  �أن ع�سري  ي��ع��ت��ق��دون  �مل�����س��ري��ون، 
�لفو�ئد �ل�سحية خا�سة �أنه من �أرخ�ض م�سادر �حل�سول 

على �لطاقة، وتن�سيط �جل�سم. و�حلقيقة �أنه توجد كثري 
�إذ  بالفعل؛  �لع�سري  بهذ�  �ملرتبطة  �ل�سحية  �لفو�ئد  من 
و�سخه  �لعايل  �ل��دم  �سغط  يف  �لتحكم  على  قدرته  ثبتت 
ك��اًل من  ي��ح��ارب  �ل��ذي  )���س��ريوت��ون��ني(  �ل�سعادة  لهرمون 

�لكتئاب و�لتوتر.
�ل��دك��ت��ور جمدي  �أ���س��ت��اذ �حل�سا�سية و�مل��ن��اع��ة  ق��ال  ب���دوره 
ا على  بدر�ن، ل� )�لر�ي(، �إن )ع�سري �لق�سب ي�ساعد �أي�سً
�إمتام عملية �له�سم، لحتو�ئه على �لبوتا�سيوم وكثري من 
م�ساد�ت �لأك�سدة �لطبيعية �لتي حتارب �لأمر��ض وتدعم 

جهاز �ملناعة(.
�لدكتور  �لعالجية  �لتغذية  �أ�ستاذ  ق��ال  ذ�ت��ه  �ل�سياق  ويف 
�سعيد متويل: )�إن �لدر��سات �أثبتت �أنه مينع تكّون ح�سى 
ا �لتهابات �حللق ومينع ت�سّو�ض �لأ�سنان،  �لكلى. ويعالج �أي�سً

وي�ساعد �لكبد على �أد�ء وظيفته بطريقة �أف�سل(.
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عندما ميوت االإن�ضان، قد تكون هذه نهاية رحلته يف هذا العامل. لكن الو�ضع خمتلف 
بالن�ضبة اإىل ج�ضمه، الذي يبداأ بداًل من ذلك م�ضرية طويلة لتفكيك مكوناته.

 اإذًا، ماذا يحدث عندما يتفكك اجل�ضم؟ ومَل علينا معرفة ذلك؟

ظاهرة تنف�ضل خاللها تدريجيًا املركبات الع�ضوية املعقدة اإىل عنا�ضر اأب�ضط

بعد املوت... اجل�سم .. م�سرية طويلة لتفكيك مكوناته
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�سارة؟ �بنتك  ح�سانة  عن  للتخّلي  َدَفَعْتك  �لتي  �لأ�سباب  •  ما 
- كل ما �أريده �أن تكون �سارة بخري، و�أنا �أريد م�سلحتها. ع�سر �لتكنولوجيا َجَعلَنا 

نفقد �لقدرة على �ل�سيطرة على �لأولد، و�سارة حتتاج �إىل �أٍب بجانبها.
 �سارة �سارت �سبية وتتمتع بال�سكل �حل�سن وقامة مم�سوقة، ونحن نعي�ض و�سط غابة 
ومن �لطبيعي �أن �أخاف عليها. �تخذُت قر�ري مع �أنني �أعاين كثري�ً حتى �أنني فقدت 

باأولدي. �لأذى  يلحق  �أل  فاملهّم  يهّمني،  ل  هذ�  وكل  وزين  من  كيلوغر�مات   5
 

�لعمر؟ من  �سارة  تبلغ  •  كم 
- 13عاماً.

و�لدها؟ مع  �لعي�ض  فكرة  تقّبلْت  •  وهل 
ٍل د�ئم مع و�لدها. �أنا �مر�أة ذكية و�أعرف كيف �أُْبقي  - طبعاً. �سارة على تو��سُ
�سارة  مع  وفعلُت  برتبيتهم.  �أق��وم  َم��ن  �أن��ا  �أنني  مع  �أولدي،  خيال  يف  �لأب 
و�لده  عن  د�ئماً  �أحدثه  كنُت  حيث  متاماً،  جونيور  ملحم  مع  فعلُت  كما 

)�ملو�سيقار �لر�حل ملحم بركات(.

على  �حل�����س��ول  �أج����ل  م��ن  ك��ث��ري�ً  ح���ارب���ِت  �أن����ك  •  �ل��الف��ت 
ح�سانتها؟

�أي�ساً.  �لأب  ح�سن  �إىل  بحاجة  �لأولد  لكن  �سحيح،  ه��ذ�   -
ي�ساهمان يف تكوين �سخ�سية  �للذ�ن  َتِمعان هما  �لأم و�لأب جُمْ
دخلْت  و�بنتي  �لطفولة،  يف  �لأ�سا�سي  �لعن�سر  هي  �لأم  �لطفل. 
منف�سالن،  لكننا  و�ل��ده��ا.  �إىل  وه��ي يف حاجة  �مل��ر�ه��ق��ة،  يف عمر 
ووجوده �سروري يف حياتها يف هذه �ملرحلة. مثاًل، �أنا عجزُت عن 
�أل  �أمتناه  �لهاتف، بينما و�لدها فعل ذلك. كل ما  �أنتزع منها  �أن 
يحرمني منها، و�أن نظّل على تو��سل د�ئم، خ�سو�ساً �أنها تنام يف 

ح�سني منذ ولدتها.

و�لدها؟ �إىل  �سافرْت  �أن  منذ  بك  تت�سل  •  �أمل 
- طبعاً، ولكن �لأمر يحتاج �إىل وقت كي �أ�ستطيع �أن �أجتاوز غيابها. 
و�لدها طلب مني �أن �أق�سو قلياًل على قلبي كي تتمكن من �لتاأقلم مع 
�جلو �جلديد. �أعي�ض معاناة، ولكن م�سلحة �سارة فوق كل �عتبار. �أنا 

مك�سورٌة و�أعي�ض حرقة كبرية.

حالياً؟ جونيور  مع  •  تعي�سني 
- ب���ل ج��ون��ي��ور ي��ع��ي�����ض ل���وح���ده يف ب��ي��ت��ه يف ك��ف��رح��ب��اب، ول���دي���ه حياته 

�خلا�سة.

رين؟ حت�سّ ماذ�  •  فنياً 
- بعد �لأغنية �ملغربية طرحُت �أغنية عر�قية، �أي�ساً لدّي 

حفل يف �ملغرب.

عن  وي��ل��ه��ي  ي��و����س��ي��ك  �أن  مي��ك��ن  �ل���ف���ّن  ه���ل    •
�لعائلة؟

- �أبد�ً، ل �سيء ميكن �أن يعّو�ض عن �لعائلة. �لفّن 
ر�غب  ت��و�ج��دُت يف حفل  ف�سة خلق. عندما  هو 
عالمة كانت �بنتي �سارة معي قبل �أن تغادر �إىل 

و�لدها، وهو دعاين �إىل �لغناء ولكنني كنت حزينة ومل �أمتكن من �إم�ساك 
�مليكروفون.

خ�سو�ساً  �لق�سري،  ف�ستانك  ب�سبب  لالنتقاد�ت  تعر�سِت  ولكنِك    •
عندما دعاك �إىل �مل�سرح؟

ور�ساقتي  بنف�سي  �أه��ت��ّم  لب�سْت(.  ما  �سو  وبيلبقلي  حلو  )ج�سمي   -
و�أمار�ض �لريا�سة، وكل عائلتي تفعل مثلي. هذه �نتقاد�ت �سخيفة 

�سوى  ي��ح��رق قلوبهم  ���س��يء  غ���ريي. ل  م���اذ� يفعل  ول��ي��ن��ظ��رو� 
ج�سمي، ماذ� �أفعل لهم؟ جمايل نعمة ونقمة.

�إليك؟ بالن�سبة  نقمًة  جمالك  كان  •  وكيف 
�أن�سر  عندما  �أق��ر�أه��ا  �لتي  �ل�سلبية  �لن��ت��ق��اد�ت  ب�سبب   -
�إن�سانة �سريرة،  �سوري. َمن تكتب تعليقات مماثلة تكون 

على ح�ساب  يدخل  �أن  �سخ�ض  لأي  كيف ميكن  �أع��رف  ول 
فنان و�أن يكتب تعليقاً �سلبياً بهدف �إيذ�ء �لآخر.

حجازي؟ �أمل  بحجاب  ر�أيك  •  ما 
- هي قامت مبا متليه عليها قناعاتها. �أنا �إن�سانة و�أخاف �هلل بطريقتي. 

�أمل �إن�سانة طيبة، وهي مل توؤذ �أحد�ً يف يوم من �لأيام، و�رتدْت �حلجاب لأنها 
كانت على قناعة بذلك.

•  هل �ساهدت �إطاللة و�ئل كفوري يف برنامج )تخاريف( و�لتي حتّدث فيها 
عن �لزو�ج و�خليانة و�لغدر و�لنميمة و�حل�سد؟

- )بر�فو... هو نّف�ض ومنيح �للي حكي لأنه كان رح يبّج(. �أحب و�ئل، وهو �سديقي 
�ملو��سيع، فهذ�  �إىل هذه  و�أع��رف كيف يفّكر وكيف هي حياته. وعندما يتطّرق 

�سرية  على  ياأتي  ل  �ل��ذي  �لوحيد  �لإن�سان  هو  )مليان(.  قلبه  �أن  يعني 
معاً.  تن�ض  ونلعب  و�سديقي  ج��اري  هو  ج��د�ً.  وحقيقّي  �لنا�ض، 

نحن �أ�سدقاء مقّربون منذ فرتة بعيدة، و�أعرف نف�سيته 
جيد�ً، وهو �إن�سان �أ�سيل ول يختلط باأحد. وو�ئل 

ج�سار طّيب �أي�ساً، كما �أنه لي�ض خبيثاً 
عن  و�لتحدث  �لنميمة  يحب  ول 
قلبه،  م����ن  وي����ح����ّب  �لآخ�����ري�����ن، 

ول  م�ساعر  كتلة  �لأ�سا�ض  يف  وهو 
و�لإخال�ض،  �ملحبة  �سوى  يعطي 

ول يعرف �لغرية و�حل�سد و)تركيب 
�لأفالم( و�لن�سغال بالآخرين.

�لو�سط؟ يف  �أي�ساً  يلفتك  •  وَمن 
كثري�ً.  و�أحبه  وهو �سديق  ور�ٍق  �إن�سان حمرتم  ر�غ��ب عالمة   -

وتقوم  وبحالها  وه��ي جارتي  لأنها طيبة،  كثري�ً  دي��اب  مايا  �أح��ّب  كما 
مب�سلحتها ول تتدخل باأحد.

فنياً؟ حُماَربة  باأنك  ت�سعرين  •  هل 
- ل �أهتّم للحروب. ل �سيء يوؤّثر بي. �هلل معي ول �سيء يهّمني. �أحييُت حفالت 

عدة يف �ملغرب و�أذربيجان. من �أين يعرفونني يف �أذربيجان!
�أعمالك؟ خالل  •  من 

- هذ� �سحيح.

الفخراين يبحث عن �سيناريو جيد 
للمو�سم الرم�ساين القادم

علي احلجار �سعيد
 بـ)الدويتو( مع مدحت �سالح

يعمل حالياً  �إن���ه  ق��ال  �ل��ف��خ��ر�ين  يحيى  �ل��ف��ن��ان 
لالختيار  و�ل�سيناريوهات  �لأفكار  من  عدد  على 
�أو  �مل��ق��ب��ل،  �مل��و���س��م �ل��رم�����س��اين  �أج���ل  بينها، م��ن 

بعد،  ي�ستقر  مل  ولكنه  �أخ����رى،  در�م��ي��ة  م��و����س��م 
نف�سها،  �ملنتجة  �جلهة  مع  تعاقد  �أن��ه  عن  كا�سفاً 
�لتي قدم من خاللها م�سل�سل )باحلجم �لعائلي( 

ذلك،  م���و�ز�ة  �لأخ����ري.يف  �لرم�ساين  �ل�سباق  يف 
تت�سابق �لتح�سري�ت يف م�سل�سل )بحر( للمخرج 
وذلك  �لفتاح،  عبد  �أحمد  و�مل��وؤل��ف  �سالح  �أحمد 
ماجد  �لفنان  �لعمل  بطل  على  �ل�ستقر�ر  بعد 
تر�سيحه  ع���ن  ���س��ال��ح  �مل���خ���رج  �مل�����س��ري.وك�����س��ف 
�ل��ف��ن��ان��ة ي�����س��ر� �ل���ل���وزي ل��ل��وق��وف �أم����ام �مل�سري 
لتج�سيد دور �لبطولة �لن�سائية �أمامه فى �أحد�ث 

�مل�سل�سل �ملكّون من 60 حلقة.
وي��ن��ط��ل��ق ت�����س��وي��ر )ب����ح����ر( ب���ع���د م���و����س���م عيد 
�إليه كل من حممد ياب، ثر�ء  �لأ�سحى، و�ن�سم 
جبيل، �ل�سابة كوكي، فوزية حممد، وحممد على 
عبد�لرحمن  �لفنانني  مع  �لتعاقد  مت  كما  رزق. 
وحنان  �سافع  و�سناء  جمعة  وحم��م��ود  زه���رة  �أب���و 

�سليمان و�سلوى عثمان و�أ�سرف زكي.
�أخ��رى، قالت �لفنانة جيهان  ويف حمطة در�مية 
خليل �إنها بد�أت �إجازتها �ل�سيفية، عقب �نتهائها 
)�أبو�ب  م�سل�سل  فى  م�ساهدها  �آخ��ر  ت�سوير  من 
�ل�����س��ك(، ����س��ت��ع��د�د�ً ل��ب��دء ع��ر���س��ه ع��ل��ى ف�سائية 

�حلياة فى �سهر �سبتمرب �ملقبل.
وينتمي )�أبو�ب �ل�سك( �إىل �أعمال �ل� 60 حلقة، 
�سليم،  خ��ال��د  �خلمي�سي،  ل��ق��اء  بطولة  م��ن  وه��و 
�أحمد �سالح ح�سني، جيهان خليل، نبيل عي�سى، 
طارق �سربي، ميار �لغيطي، تامر �سلتوت، عائ�سة 
�لتاأليف،  �أما  زه��رة.  �أبو  �أحمد وعبد�لرحمن  بن 

فلمحمد ناير و�لإخر�ج لأحمد �سمري فرج.

م��ع��رب��اً ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��� )�ل��دوي��ت��و( �ل���ذي جمعه 
�إيدك(،  )�سبك  �أغنية  يف  �سالح  مدحت  بالفنان 
من �أحلان �إبر�هيم ن�سري، �عترب �لفنان �مل�سري 
قدر�ت  لديه  مطرب  مع  �لغناء  �أن  �حلجار  علي 
حد  يف  ومهمة  ث��ري��ة  جت��رب��ة  �سالح  مثل  عالية 
�أن��ه��م��ا �ل��ت��ق��ي��ا يف ع��م��ل وطني  ذ�ت���ه���ا، خ�����س��و���س��اً 

ي��ن��ب�����ض ب��ح��ب م�����س��ر. �حل���ج���ار ق����ال: مل ُيخف 
�أحياه  �لذي  �لأخري،  بنجاح حفله  �أي�ساً،  �سعادته 
و�لغناء،  للمو�سيقى  �ل��دويل  �لقلعة  مهرجان  يف 
حيث عجت �أركان �مل�سرح بالآلف من �حلا�سرين 
�جلمهور  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل���ع���دد(،  )ك��ام��ل  وك����ان 

�مل�سري و�لعربي ذو�ق للفنان �لأ�سيل.

 7 ت�سجيل  م��ن  �حل��ج��ار  ف��رغ  �آخ���ر،  �سعيد  على 
متكتماً  �جل��دي��د،  �ألبومه  �إىل  �سي�سمها  �أغنيات 
ع��ل��ى �مل��زي��د م��ن �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل يف �ل��وق��ت �حلايل، 
ريثما تكتمل بقية �لأغنيات ويتم تنفيذها ب�سكل 
نهائي، و��سفاً �ألبومه �جلديد باأنه ُيغاير �ل�سائد 

�لغنائي، حلناً ولوناً وكالماً.

اأعلنْت الفنانة اللبنانية مي حريري قبل فرتة ق�ضرية عن اأنها تنازلت عن ح�ضانة ابنتها �ضارة لوالدها اأ�ضامة �ضعبان، 
ملا فيه من م�ضلحة لها.

حريري التي اأقدمت على هذه اخلطوة ُمْرَغَمًة، قالت اإنها وجدْت اأن ابنتها اأ�ضبحت يف �ضّن حتتاج اإىل وجود اأب اإىل 
جانبها، خ�ضو�ضًا اأنها اأ�ضبحْت يف ال� 13 من عمرها، اأي يف �ضّن املراهقة. ولكن مي تعاين االآن من ابتعاد ابنتها عنها وال 

�ضيما اأنها ترّبت يف ح�ضنها وكانت ُتالِزمها كظّلها.
اأ�ضيل  اأي�ضًا يف احلوار عن �ضداقاتها يف الو�ضط الفني، واأ�ضادت بوائل كفوري )فهو �ضديقي واإن�ضان  حريري حتّدثْت 
وحقيقي جدًا والوحيد الذي ال ياأتي على �ضرية النا�ض(، مثنيًة على وائل ج�ضار )فهو طّيب ولي�ض خبيثًا ويحّب من 
قلبه وهو يف االأ�ضا�ض كتلة م�ضاعر وال يعطي �ضوى املحبة واالإخال�ض(، وا�ضفًة راغب عالمة باأنه فنان راٍق وحمرَتم. 

كما اأعربت عن حمّبتها ملايا دياب )فهي فنانة يف حالها ال تتدّخل يف اأمور اأحٍد وتقوم مب�ضلحتها(.

ال �ضيء ميكن اأن يعّو�ض عن العائلة

مـــي حـــريري : ل اأهتــّم مبــن يحـاربني فنيـــًا
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اأف�سل 5 ريا�سات تنقذك 
من اأمرا�ش ال�سمنة

مبمار�سة  و�ل�سيخوخة،  �لباطنية  طبيب  �ل�سفي،  في�سل  �لدكتور  ن�سح 
�أنو�ع معينة من �لريا�سات حلرق �ل�سعر�ت �حلر�رية، و�لبعد عن �ل�سمنة 

و�أمر��سها.
وقال �ل�سفي عرب )تويرت(: �أف�سل �لريا�سات حلرق �ل�سعر�ت �حلر�رية:

�ساعة. بن�سف  �سعرة   800 – �ملالكمة 
�سعرة/�ساعة.  748 – �لإ�سكو��ض 
�سعرة/�ساعة.  740 – �لتجديف 
�سعرة/�ساعة.  680 – �ل�سباحة 

�سعرة.  612 �لقدم  – كرة 

وجبات تخل�سك من 
دهون البطن

قالت �سحيفة "�إندبندنت" �لربيطانية: �إنه ل توجد طريقة و�حدة ميكنك 
من خاللها منع وتقليل �لدهون يف منطقة �لبطن.

"كاليفورنيا  ج��ام��ع��ة  م���ن  بيلول"،  دي  "كاري  ع���ن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
بوليتيكنك �ستيت"- قولها: "ل يوجد حتى �لآن �أي نظام غذ�ئي معجزة �أو 

ا ي�ستهدف دهون �لبطن". طعام �أو مغٍذ �أو مكون ن�سط حيويًّ
وم�ست �ل�سحيفة تقول: "مع ذلك، فاإن �تباع نظام غذ�ئي �سحي للقلب 
فعالة  و�سيلة  يكون  �أن  ميكن  �مل�سبعة،  �لدهون  و�نخفا�ض  بالألياف  غني 

لتقلي�سه".
ونقلت عن "دي بيول" قولها: "تعد دهون �لبطن �لقاتل �ل�سامت، ويرتبط 

بعدد من �ملخاطر �ل�سحية".
وم�ست "دي بيول" تقول: "على �لرغم من �لطرق �لتي ل تعد ول حت�سى، 
�لأخ�سر،  �ل�ساي  )ك�سرب  �لبطن  �لدهون يف  باأنها تخف�ض  تو�سف  و�لتي 
ا يف  وتناول وجبات غنية بالربوتني، و�ل�سيام �ملتقطع(، �إل �أن هناك نق�سً

�لأدلة �لعلمية لدعم �أي من هذه �لدعاء�ت".
تقليل  �إىل  ي�سعون  �ل��ذي��ن  بيول  دي  "تن�سح  بقولها:  �ل�سحيفة  وتابعت 
�لأدل����ة يحافظ  غ��ذ�ئ��ي مبني على  ن��ظ��ام  ب��ات��ب��اع  �ل��ده��ون ح��ول بطونهم 
�إيقاف �سغط �لدم  على �سحة �لقلب، مثل �تباع نظام غذ�ئي يعتمد على 

)DASH(، �لذي طوره �ملعهد �لوطني لل�سيخوخة".
�أن تلك �حلميات تتكون عادة من كثري من �حلبوب  �إىل  ولفت �ل�سحيفة 
و�خل�سر�و�ت  و�لفو�كه  و�لأ�سماك  �لدهون  من  �خلالية  و�للحوم  �لكاملة 

وم�ستويات منخف�سة من منتجات �لألبان".
كما تو�سي "دي بيول" بتبني برنامج لإنقا�ض �لوزن يت�سمن نظاًما غذ�ئيًّا 

�سحيًّا مع متارين منتظمة.

نكرت؟  عرفتها  واإذا  عرفت  نكرتها  اإذا  التي  الكلمة  • ما 
- كلمة �أم�ض 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة �ل�سمت 

من  احل��دي��ث  الع�ضر  يف  لبناين  ورح��ال��ة  اأدي���ب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- �أمني �لريحاين.
االأدب  يف  ال��ف��ري��د  ال��ع��ق��د  ك��ت��اب  ���ض��اح��ب  م��ن   •

العربي؟ 
- �بن عبد ربه 

طفيل؟  ابن  به  ا�ضتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 
- حي بن يقظان. 

العاملية؟  عطيل  م�ضرحية  �ضاحب  • من 
- وليم �سك�سبري

�حلوت،  كبد  يف  موجود  �لعنرب  عطر  و�أن  نيوزيالند�،  يف  �لكيوي  لطري  �لأ�سلي  �ملوطن  �أن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين و�لبحر  �لغني  و�أن موطن �سمك �حلف�ض  �ل�سحارى  �أ�سا�ساً يف  �ل�سب  و�أن موطن 

�لأ�سود. 
�جلنوبية.  �أمريكا  �سو�حل  على  يتو�جد  و�لذي  �لأنقلي�ض،  هو  �لأقوى  �لكهربائي  �ل�سمك  �أن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذ�  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �سدمة  ينتج  �أن  ي�ستطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  �لكهربائي  ع�سوه 

يوؤدي �إىل �سعق وقتل �لأ�سماك �لقريبة �ملجاورة. 
هيكاًل  يفرز  �ملرجانيات  طائفة  من  ثو�بت  بحرية  حيو�نات  جن�ض  هو  )و�لي�ض(  �ملرجان  �أن  تعلم  هل   •
ت�سمح  فجو�ت  ذو  لكنه  د�خلي  �لكل�سي  و�لهيكل  �أبي�ض.  �أو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  �أح��م��ر،  مت�سعباً  كل�سياً 
لالأجز�ء �حلية بالختباء فيه يف حالة �خلطر. وي�سبه هذ� �ملرجان �لنباتات يف ن�سوئه ومنوه، فبي�سة و�حدة 
ل�سناعة  �أولية  مادة  �ملرجاين  �لهيكل  وي�سكل  �سجرية.  على  كاأزهار  �أغ�سان  على  مرتبة  بو�لب  عدة  تعطي 

�حللي. 
نادرة �لوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف  �أحجار �سلبة �سفافة  �أن �لأحجار �لكرمية هي  •  هل تعلم 
�ل�سفافة  ون�سف  �ل�سفافة  �لكرمية  ن�سف  و�لأحجار  �ل�سفافة  �لكرمية  �لأحجار  تنتمي  �ملجوهر�ت.  �سناعة 
�ل�سبينل  جمموعة  �لياقوت،  �أو  �لكورندن  جمموعة  �ملا�ض،  جمموعة  �لأن���و�ع:  من  عدد  �إىل  �ملنفذة  وغري 

جمموعة �لزبرجد، �لتوباز، �لتورمالني، �لبجادي �أو �لعقيق، جمموعة �لكو�رت�ض 

جحا املخادع
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فوائد الزجنبيل

يعمل �لزجنبيل على �ل�سعور بالدفء ويحارب بقوة نزلت �لربد �لقار�ض يف 
�ل�ستاء، كما �أن �لزيوت �لطيارة ب�سر�ب �لزجنبيل لها دور�ً مهما يف تن�سيط 
م�ستقبالت حر�رة �جل�سم مما يعمل زيادة تدفق �لدم يف �لأوردة ومن ثم 

�ل�سعور بالدفء.
يحفز �لزجنبيل عملية �له�سم وي�ساعد يف حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية و�أي�ساً 
�لتخل�ض من �لدهون ب�سكل �سريع، ويحفز تناول �لزجنبيل عملية �لأي�ض 

وي�ساعد على تنظيم م�ستوى �ل�سكر و�لكولي�سرتول و�لدهون فى �لدم.

جوليان هوغ لدى و�ضولها حل�ضور العر�ض االأول للفيلم )مولد جنم( يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا.  )رويرتز(

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف �لنهاية .. كان عبود رجال طيب �لقلب يقدم 
�لي��ام وج��د قطة �سغرية  �ح��د  .. ويف  ك��ان حيو�ن �سغري  �إىل م�ساعدة حتى لو  �إىل كل من يحتاج  م�ساعدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من �لربد فاأخذها معه �يل بيته �ل�سغري جد� و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب �ملعزة وو�سع لها بع�ض �حلليب و�سرب هو �لباقي .. ��ستمر �حلال هكذ� حتى �سفيت �لقطة و��ستعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�سي ور�ءه مثل ظله و�سبحان �هلل كان فالها د�ئما خري عليه فكلما خرجت و�رءه طلبه 
�سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق وفري .. �ما �ذ� نامت يف �لبيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه �ي�سا 
ب�سيط ويف ذ�ت يوم خرجا معا �إىل �ل�سوق �لو��سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جد� ودخل عليه �لليل حني �نهى عمله وقب�ض �جره �لقليل، ذهب به و��سرتى بع�ض 
�لطعام وذ�ت ليلة عند �لفجر ��ستيقظ على لعق �لقطة �ل�سغرية لوجهه .. �ز�حها لينام لكن ل فائدة ��ستمرت 
تد�عبه ثم متوء وتذهب �إىل باب �لبيت عدة مر�ت حتى �ح�ض باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج ور�ءه��ا وهناك 
خلف �لبيت �خذت �لقطة تنك�ض �لرت�ب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب �ليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض �لرت�ب 
�ي�سا فظن �نها تريد �ن تق�سي حاجة فقام باز�حة بع�ض �لرت�ب لكنه �ح�ض بان هناك �سيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد �قفلت باحكام بقطعة من �لفخار �ي�سا حملها بيده وهو 
منده�ض ويت�ساءل كيف عرفت �لقطة باأمرها ،هناك يف �لبيت ��سطر لك�سر �جلرة فوجدها ممتلئة عن �خرها 
بقطع نقدية وم�سغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري �لده�سة �ل�سديدة و�لذهول وحينما �د�ر وجهه لينظر �إىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح �لباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك �لوقت �ختفت 

�لقطة ومل يرها �بد� لكنه د�ئما يتذكرها ويقول �ين �نت يا �ساحبة �لف�سل؟ 
هو �لن رجل مي�سور �حلال جد� وقد خ�س�ض بع�ض ماله مل�ساعدة �ملحتاجني �لذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم 

وهو فقري .

هوبكنز"  "جون  ب��ج��ام��ع��ة  ع��ل��م��اء  �أك�����د 
�لأمريكية، �أنَّ �لأ�سخا�ض �لذين ي�سعرون 
من  عر�سة  �أك���رث  �ل��ي��وم،  خ��الل  بالنعا�ض 
غريهم لالإ�سابة مبر�ض �ألزهامير بثالث 

مر�ت.
وتو�سل �لعلماء لهذه �لنتيجة من خالل 
در��سة وحتليل بيانات 123 متطوًعا كانو� 
 16 �ل��ت��ق��دم بالعمر ي��ق��دم��ون ط���و�ل  م��ع 
�سنة تقارير عن حالتهم �ل�سحية، وكانو� 
يخ�سعون للت�سوير �ملقطعي �لبوزيرتوين 

للدماغ، وفق "رو�سيا �ليوم".
ي�سعرون  �ل���ذي���ن  �مل��ت��ط��وع��ني  �أن  وت���ب���ني 
بالنعا�ض د�ئما خالل �لنهار، �أكرث عر�سة 
ب�"�ألزهامير"  ل��الإ���س��اب��ة  م����ر�ت  ب��ث��الث 
بيتا  ب��روت��ني  نتيجة لرتكم  ع��ن غ��ريه��م؛ 
 ،AB42 �ل��ب��ب��ت��ي��د  وب����ال����ذ�ت  �أم��ي��ل��وي��د 
ملر�ض  �مل�سببة  �ل��ع��و�م��ل  �أح���د  ُي��ع��د  �ل���ذي 

�ألزهامير.
�إن  �لدر��سة:  �أحد معّدي  �سبري،  �آدم  وقال 
عن  باحلديث  ت�سمح  �لعلماء  ��ستنتاجات 

وجود عالقة بني ��سطر�بات �لنوم وتطور 
�لنوم  �أن  �إىل  ُم�����س��ري�ً  �أل��زه��امي��ر،  م��ر���ض 

�ل�سيئ ُي�ساهم يف تطور �ملر�ض.
ويعتقد باأن مر�ض �ألزهامير يظهر نتيجة 
�أم��ي��ل��وي��د يف �خلاليا  بيتا  ب��روت��ني  ت��ر�ك��م 

�لع�سبية. 
�أج��ز�ء بروتني  ويتكون هذ� �لربوتني من 
�إ�سالح  عمليات  يف  ي�ساهم  �ل��ذي   APP
وت�سكيل  �مل��ت�����س��ررة  �ل��ع�����س��ب��ي��ة  �خل���الي���ا 

�لرو�بط بينها. ويوؤدي

ال�سعور بالنعا�ش الدائم طوال اليوم ُي�سبب الزهامير


