
املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
طريقة علمية الحت�ساب 

مقيا�س جاذبيتك
ميكن  ال  �إل��ه��ي��ة  هبة  ب�"�لكاريزما"  ت��ع��رف  كما  �أو  �جل��اذب��ي��ة  تعترب 
للجميع �متالكها، لكن �لدر��ضات �حلديثة متكنت من و�ضع مقيا�س 

علمي لهذه �ل�ضفة مما ي�ضهل عليك معرفة ما �إذ� كنت جذ�با �أم ال.
فقد قام فريق من �لباحثني يف جامعة تورنتو، بو�ضع طريقة علمية 

ب�ضيطة ودقيقة ملعرفة ما �إذ� كنت تتمتع باجلاذبية �أم ال.
 Personality" ووفقا للورقة �لبحثية �لتي مت ن�ضرها يف جملة
"وول  و�لتي نقلتها �ضحيفة   ،"and Social Psychology
يعتمد  للجاذبية  �ل�ضخ�س  �متالك  حتديد  ف��اإن  جورنال"،  �ضرتيت 
على �الإجابة على 6 �أ�ضئلة، باإ�ضناد معدل من 1 �إىل 5 على كل �ضلوك، 

وهي �أنا �ضخ�س...
مميز ح�ضور  لديه   .1

على �لنا�س �لتاأثري  على  �لقدرة  لديه   .2
جمموعة قيادة  كيفية  يعرف   .3

ي�ضعرون بالر�حة �لنا�س  يجعل   .4
�الأحيان من  كثري  يف  للنا�س  يبت�ضم   .5

ميكنه �التفاق مع �أي �ضخ�س  .6
 ،6 ���ض��وؤ�ل، ميكن جمعها وق�ضمتها على  لكل  �ل��درج��ات  وبعد حتديد 
للح�ضول على �ملعدل �خلا�س بك المتالكك �جلاذبية، و�لذي ي�ضري 
�أن  �إىل  3.7 فاأنت �ضخ�س متيل  �أعلى من  �إذ� كان  �أنه  �إىل  �لباحثون 

تكون جذ�با �أكرث من �أن تكون �ضخ�ضا عاديا.
در����ض��ات متعددة يف علمي  �عتماد� على  �ملقايي�س  ه��ذه  وق��د مت و�ضع 

�الجتماع و�لنف�س، وقد مت �ختبارها على حو�يل �ألف م�ضرتك.
�أن تقييم كل �ضخ�س  �لتجارب، هي  �إث��ارة يف هذه  �لنتائج  �أكرث  ومن 
لذ�ته كان يتفق عموما مع ت�ضور�ت �الآخرين عنه، وهو ما يكون عادة 
�آر�ء �الآخرين عندما يتعلق �الأمر بتقييم �ضلوكاتنا  غري متو�فق مع 

�ل�ضخ�ضية.

كيف متنع ت�سكل البخار على 
نوافذ املنزل؟

نالحظ  �ل�ضتاء،  ف�ضل  يف  �خلارجية  �حل���ر�رة  درج��ات  �نخفا�س  مع 
ب�ضبب  وذل��ك  �ل��روؤي��ة،  �لنو�فذ حتجب  �لبخار على  ت�ضكل طبقة من 

عملية �لتكثيف، وهي عملية معاك�ضة للتبخر.
وه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن �الأ���ض��ب��اب �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن ت����وؤدي �إىل حدوث 
�لتكثيف، ويف نف�س �لوقت، ميكن �تخاذ بع�س �الإج��ر�ء�ت �لب�ضيطة، 

�لتي متنع حدوثها، بح�ضب موقع مرتو �لربيطاين.
تربيد  يتم  عندما  �إم��ا  �لتكثيف  يحدث  �لفيزيائية،  �لناحية  وم��ن 
ب�ضكل كبري  �لهو�ء م�ضبعاً  يكون  �أو عندما  �لندى،  �إىل نقطة  �لهو�ء 
ببخار �ملاء، بحيث ال ميكنه حمل �ملزيد منه. ونقطة �لندى، هي درجة 
�حلر�رة �لتي يحدث عندها �لتكثيف، و�لندى بب�ضاطة عبارة عن �ملاء 

�ملكثف يف �لغالف �جلوي.
وهذ� هو �ل�ضبب �لذي يوؤدي �إىل ت�ضكل �لندى يف �ل�ضباح على �لع�ضب 
و�ل�ضيار�ت، حيث ت�ضل �حلر�رة يف �لليل �إىل درجة �لندى، كما يحدث 

�لندى عندما مير �لهو�ء �لد�فئ على �الأ�ضطح �لباردة.
�لتهوية  زي��ادة  �لتكثيف، عن طريق  ح��دوث  ملنع  �لوحيدة  و�لطريقة 
ب�ضكل  باب �حلمام  باإغالق  �لظاهرة، وين�ضح  �ملعر�س لهذه  �ملكان  يف 
جيد، حيث �أن �لبخار �ملت�ضكل من مياه �ال�ضتحمام �ل�ضاخنة، ميكن �أن 

ينتقل �إىل �أي مكان �آخر يف �ملنزل، ر�فعاً �حتمال ت�ضكل �لتكثيف.
جهاز  �قتناء  ميكن  �ملنزل،  يف  كبرية  م�ضكلة  �لتكثيف  �ضكل  ح��ال  ويف 
مزيل للرطوبة، وين�ضح بعدم تعليق �ضتائر �ضميكة على �لنو�فذ، الأنها 

تزيد من عملية �لتكثيف.
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قاعة األعاب ريا�سية تعود 
للع�سر اليوناين بالفيوم

ريا�ضية  �ألعاب  قاعة  �أول  بقايا  على  �لعثور  �مل�ضرية،  �الآث��ار  وز�رة  �أعلنت 
جيمانزيوم تعود للع�ضر �ليوناين مبحافظة �لفيوم جنوب غربي �لقاهرة.

وقالت �لوز�رة ، يف بيان �ضدر عنها �م�س �إن �لبعثة �الأثرية �الأملانية �مل�ضرية 
�مل�ضرتكة، برئا�ضة كورنيليا رومري، �أعلنت �لعثور على بقايا �أول جيمانزيوم 

يف م�ضر.
"�إن قاعة  ق��ول��ه  �الآث����ار،  ق��ط��اع  �أمي���ن ع�ضماوي، رئي�س  ع��ن  �ل��ب��ي��ان  ون��ق��ل 
قبل   323 �ل��ي��ون��اين  للع�ضر  تعود  عليها  �لعثور  مت  �لتي  �جليمانزيوم، 

�مليالد-31 قبل �مليالد.
�ل�ضخ�ضيات  بكبار  خا�س  مبنى  ع��ن  ع��ب��ارة  �لقاعة  �أن  ع�ضماوي  و�أ���ض��اف 

�ليونانية �لتي عا�ضت مب�ضر يف تلك �لع�ضور.
وتابع �أن �ضباب �لطبقة �الجتماعية �لرثية يف ذلك �لع�ضر كانو� ميار�ضون 
لعقد  مكان  كانت مبثابة  كما  و�لكتابة،  �لقر�ءة  ويتعلمون  �لريا�ضة،  فيها 

�ملناق�ضات �لفل�ضفية.
ومن جانبها، قالت رومري، �إن قاعة �جليمانزيوم، تتكون من قاعة كبرية 
حلبة  �إىل  �إ�ضافة  �لرئي�ضي،  �ملبنى  يف  وفناء  للطعام،  و�أخ���رى  لالجتماع، 

�ضباق بطول 200 مرت، وجمموعة من �حلد�ئق.
وتعمل �لبعثة �الأملانية، �لتابعة للمعهد �الأملاين لالآثار دي.�إي��ه.�آي، مب�ضر 
�حلفائر  ب��اأع��م��ال  للقيام  �الأمل��ان��ي��ة،  �لعلمي  �ل��ت��ب��ادل  هيئة  برنامج  �ضمن 
�أثرية،  �كت�ضافات  �الإع��الن عن  �آخ��ر،  �إىل  �الأثرية. وت�ضهد م�ضر من وقت 

حيث تزخر �لبالد باآثار تعود لع�ضور تاريخية خمتلفة.

اأكرب اأملا�سة يف العامل 
بـ30 مليون دوالر

�ملقبل  �الأ���ض��ب��وع  م���ز�د يف جنيف  ُي��ق��ام 
ك���رمي م��ن �الأمل���ا����س وردي  لبيع ح��ج��ر 
�ل��ل��ون ي�ضفه خ����رب�ء ب��اأن��ه �الأك����رب يف 
�إىل  �أن يجلب ما ي�ضل  �لعامل وُيتوقع 

30 مليون دوالر.
وعر�ضت د�ر مز�د�ت �ضوذبيز �جلوهرة 
و�لتي  �ل��وردي��ة  ر�ج  عليها  �أط��ل��ق  �ل��ت��ي 
ت��زن �أك���رث م��ن 37 ق��ري�ط��ا بقليل يف 

�ملدينة �ل�ضوي�ضرية  �م�س .
و����ض��ُت��خ��رج �حل��ج��ر غ��ري �مل�����ض��ق��ول يف 
عام 2015 ومل يجر �لك�ضف عن ��ضم 

مالكه �لذي يبيعه يف �ملز�د.
ويف مز�د�ت �ضابقة بيعت �أحجار �أ�ضغر 
�ل��وردي حيث جت��اوز �ضعر  من �الأملا�س 

�لقري�ط �لو�حد مليون دوالر.
وبيع حجر كرمي مماثل وزنه 24.78 
دوالر  46 مليون  م��ن  ب��اأك��رث  ق���ري�ط 
يف ن��وف��م��رب ت�����ض��ري��ن �ل���ث���اين م���ن عام 

يف جنيف.  2010

متثال �سمعي ملاي 
يخفي عذاباتها 

�أ�ضبح لرئي�ضة �لوزر�ء �لربيطانية 
يوحي  �ضمعي  م��اي متثال  ت��ريي��ز� 
تفتقر  م��ا  وه��و  و�ل��ر���ض��وخ،  بالقوة 

�إليه حكومتها �ملثقلة باالأزمات.
�ل�ضهري  تو�ضو  م��د�م  و�أز�ح متحف 
لتماثيل �ل�ضمع �ل�ضتار عن �لتمثال 
�ل�����ذي ي�����ض��ور م����اي وه����ي تخطو 
خارجة من مقر رئا�ضة �لوزر�ء يف 
د�ونينج �ضرتيت تعلو وجهها   10
�أور�ق  ح��اف��ظ��ة  �ب��ت�����ض��ام��ة وحت��م��ل 
وه��ي مرتدية حلة حمر�ء  ���ض��ود�ء 
�ل��ل��ون م��ن جاكيت وت��ن��ورة وحذ�ء 

من جلد �لنمر.
ف��ت��و�ج��ه عدة  م��اي �حلقيقية  �أم���ا 
حتيط  �إذ  و�ح����د  وق����ت  يف  �أزم������ات 
وزر�ء يف حكومتها  بعدة  �لف�ضائح 
وي��دور �ضر�ع مفتوح د�خل حزبها 
م��ن �الحتاد  ح��ول كيفية �خل���روج 
�الأوروب��������������ي ف�������ض���ال ع�����ن ج�����د�ل 
هي  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ب�����ض��اأن  م�ضتمر� 

�ل�ضخ�س �ملنا�ضب للمن�ضب.
�لعام  �مل���دي���ر  ف��ول��ر  �إدو�رد  وق����ال 
"�ضيا�ضاتها  ت��و���ض��و  م����د�م  مل��ت��ح��ف 
ميكن �لت�ضكيك فيها، لكننا ن�ضمن 
�أن متثالنا �ل�ضمعي لرئي�ضة �لوزر�ء 
قوي وم�ضتقر"، متهكما على �ضعار 
�ل����ذي �رتد  �حل��م��ل��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة 

ب�ضكل عك�ضي على ماي.
النتخابات  دع����ت  ق���د  م����اي  ك��ان��ت 
وقدمت  حزير�ن  يونيو  يف  مبكرة 
رمز  باعتبارها  للناخبني  نف�ضها 
على  �مل�ضتقرة"  �لقوية  "�لقيادة 
�أم����ل �ل���ف���وز ب��ه��ام�����س ك��ب��ري. لكن 
حملتها ف�ضلت يف جذب �لناخبني، 
وبدال من تر�ضيخ موقعها خ�ضرت 

ماي �أغلبيتها �لربملانية.
ومنذ ذلك �حلني تخرج حكومتها 
�مل��ن��ق�����ض��م��ة م���ن �أزم������ة ل��ت��دخ��ل يف 
�أخ����رى. وب��ل��غ ه���و�ن م��اي م���د�ه يف 
م���وؤمت���ر حزبها  يف  �أل��ق��ت��ه��ا  ك��ل��م��ة 
�ملن�ضة  �إىل  حم��ت��ج  و���ض��ل  ع��ن��دم��ا 
لي�ضلمها خطابا باإنهاء �خلدمة يف 
تت�ضاقط  �أن  قبل  كوميدية  مزحة 

حروف من �ضعار معلق خلفها.

املغرب يطلق قمرا 
�سناعيا للمراقبة 

�أطلق �ملغرب �م�س �أول قمر �ضناعي 
للمر�قبة �نطالقا من قاعدة كورو 
�لفرن�ضية  جويانا  ملنطقة  �لتابعة 
�ململكة  ق��������در�ت  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 
و�أطلق  و�ال�ضتخبار�تية.  �الأمنية 
على �لقمر �ل�ضناعي ��ضم "حممد 
�أ" و�ضوف يكون مدعوما  �ل�ضاد�س 

بقمر �آخر يف �لعام 2018.
يدخله  �ل���ق���ر�ر  �إن  �مل���غ���رب  وق����ال 
من  �ضتمكنه  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  يف 
مر�قبة حدوده �لبحرية و�لربية.

فوائد تناول التفاح.. اأبرزها 
احلماية من �سرطان الرئة

م���ن���ذ �أي���������ام وحت�����دي�����ًد� 
�أك�����ت�����وب�����ر   21 ي���������وم 
بعيد  �الح����ت����ف����ال  مت 
باململكة  "�لتفاحة" 
�حتفال  وه����و  �مل���ت���ح���دة 
�آالف  ي����ح���������ض����ره  ������ض�����ن�����وي 
�الأ���ض��خ��ا���س ب��ه��دف �ل��ت��ن��ب��ي��ه لعدم 
�ل������ذي يحدث  �مل���ت���ك���ام���ل  �ل�����دم�����ار 
�الأ�ضناف  وفقد�ن  �لتفاح  بب�ضاتني 

�ملحلية للتفاح.
بالعيد  �الح���ت���ف���ال  م��ظ��اه��ر  وم����ن 
�لطبخ  وم�ضابقات  �ملعار�س  �إق��ام��ة 
ع�ضائر  و�ضناعة  �لتفاح  با�ضتخد�م 
�أ�ضناف  �لتفاح وبيع عدة مئات من 

�لتفاح و�لتنزه باحلد�ئق �لعامة.
للتفاح  �أن  نرى  هذ�  مع  وبالتز�من 

فو�ئد مذهلة منها:
من  ويقلل  �ل��رئ��ت��ني  عمل  ي��ق��وي   -

�حتمالية �ضرطان �لرئة.
- ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أل���ي���اف غ��ن��ي��ه مما 

ي�ضاعد على ن�ضارة �لب�ضرة.
�الن���������ض����ان من  ي���خ���ل�������س ج�������ض���م   -

�ل�ضموم.
ي���ع���ال���ج �الم���������ض����اك و�ال�����ض����ه����ال   -

�ل�ضديد.
- ي�ضاعد على تفتيت ح�ضى �ملر�رة.

- ي���ه���دئ �ل�����ض��ع��ال وي�����ض��ه��ل �إف�����ر�ز 
�لبلغم.

�سبب هذه الغريزة
�إخالء كري�ضتينا توبهام منزلها جر�ء �حلر�ئق  بعد يوم من 
�لتي ن�ضبت يف �ضونوما، بوالية كاليفورنيا �الأمريكية، بحثت 

على �لفور هي و�ضديقها عن طرق للترّبع و�مل�ضاعدة.
�ضيء.  فعل  علّي حتماً  �أن  لو  كما  "�ضعرت  كري�ضتينا:  وقالت 
�لدمار مذهاًل  �متد�د  بلدتي، وجمتمعي، وقد كان  �أحب  �أنا 

منذ بد�يته".
تكون  مل��اذ�  وه��و:  �ل�ضاأن  بهذ�  �ضوؤ�ل مُيكن طرحه  ولكن ثمة 
بعد  و�ل��ت��ربع  �ل��ت��ط��ّوع  ه��ي  للكثريين  فطرية  ��ضتجابة  �أول 

وقوع كارثة طبيعية؟
�أننا ب�ضر، وقد تطّورنا على نهج �لنجاة يف  �أحد �الأ�ضباب هو 
ن�ضعر  يجعلنا  معاً  و�ال�ضطفاف  مبفردنا.  لي�س  جمموعات، 
�إل��ي��ه عاملمِ  �ل��ت��ج��رب��ة، بح�ضب م��ا ي�ضري  �أق���ل وح���دة يف  ب��اأن��ن��ا 
�الجتماع كري�ضتني كارتر، وهو زميل يف مركز علوم بجامعة 

كاليفورنيا يف بريكلي.
ب��ق��اوؤن��ا على قيد �حل��ي��اة، ي�ضل  ُي��ه��َدد  ك��ارت��ر: عندما  ي��ق��ول 
م��ن حولنا.  �ل��ن��ا���س  م��ع  رو�ب��ط��ن��ا  ون��ق��ّوي  بع�س  �إىل  بع�ضنا 
�مل�ضاعر  كل  هي  وه��ذه  و�المتنان.  و�لرحمة  �ل�ضخاء،  ُنظهر 

�لتي تعمل على ربط بع�ضنا ببع�س.
�أكرثمِ من �ال�ضتمتاع

باإمكانها  ة  �خل���ريرِّ �الأف��ع��ال  �أن  فكرة  �لعلمية  �الأدّل����ة  وت��دع��م 
ال  وه��ذ�  بانتظام،  ونكررها  نتطّوع  عندما  نفع  ذ�ت  تكون  �أن 
يقت�ضر فقط على �لفرت�ت �لتالية لكارثة طبيعية. فالتطّوع 
وخف�س  �ل���دم  �ضغط  خف�س  مثل  �ضحية،  مبنافع  يرتبط 

معدالت �لوفاة.
�س  ويقوم �لدكتور ريت�ضارد ديفيد�ضون، عاملمِ �الأع�ضاب وموؤ�ضرِّ
م��رك��ز �ل��ع��ق��ول �ل�����ض��ح��ي��ة يف ج��ام��ع��ة وي�����ض��ك��ون�����ض��ن مبدينة 
�لرحمة  مثل  �الإي��ج��اب��ي��ة،  �مل�ضاعر  �آث���ار  ب��در����ض��ة  م��ادي�����ض��ون، 
و�للطف، على �لدماغ منذ �لت�ضعينيات، وقال �إن �ملخ يت�ضّرف 
على نحو خمتلف خالل �أفعال �لكرم مقارنة مبا يبدو عليه 

خالل �أن�ضطة �ال�ضتمتاع.
�أن��ف�����ض��ن��ا، تكون  �أج����ل  ن��ف��ع��ل �الأ���ض��ي��اء م��ن  "عندما  وي���ق���ول: 
عو�مل  على  تعتمد  �أنها  كما  عابرة  �الإيجابية  �مل�ضاعر  تلك 
خارجية"، و�أ�ضاف: "عندما ن�ضارك يف �أعمال تو�ضف بالكرم، 
وهي  ��ضتمر�رية،  �أك���رث  ت��ك��ون  �الإي��ج��اب��ي��ة  �مل�ضاعر  تلك  ف���اإن 

ت�ضتمر حتى بعد �حلدث �لذي نحن منخرطون فيه".
�أي�ضاً؛  غاية  لدينا  ب��اأن  �ضعور�ً  �الآخ��ري��ن  م�ضاعدة  ومتنحنا 
كة  �ضة �مل�ضارمِ لت �إليه �لدكتورة ليند� فريد �ملوؤ�ضرِّ فهذ� ما تو�ضّ
يف برنامج Experience Corps، �لذي يقوم باإ�ضر�ك 
�ملتقاعدين كمعلمني ملحو �الأمية، بعدما �كت�ضفت ر�بطاً قوياً 

بني ح�س وجود �لغاية و�لعافية على مدى �حلياة.
�إذ يحظى كبار �ل�ضن من �لبالغني �لذين يتطّوعون مل�ضاعدة 
�الأطفال يف تعلم �لقر�ءة و�لكتابة، مب�ضتويات �أقل من �الإ�ضابة 
بفقد�ن �لذ�كرة، ويحافظون على قدٍر �أكرب من �لقدرة على 

�لتحّرك �جل�ضدي، بح�ضب ما رّجحته �إحدى �لدر��ضات.

الأديان
و�لعطاء هو �أحد �لتعاليم �الأ�ضا�ضية للعديد من �الأديان، وقد 
كانت هذه هي قاعدة �مل�ضيح �لذهبية، وقال بوذ� �إنه من �أجل 
�أن ي�ضطع طريق �ملرء، عليه حتماً �أن ي�ضيء طريق �الآخرين، 

ح�ضب �لتقرير.
تقول �لكاتبة ب�ضحيفة نيويورك تاميز نيكول كارل�س: "خالل 
رحلة �إىل �لهند يف عام 2016، عاي�ضت ب�ضكل مبا�ضر كيف �أن 

فو�ئد فعل �خلري هي �أمر ر��ضخ يف �ملجتمع �لهندي".
وت�ضيف: "لقد قمت بزيارة �أحد �ملنّجمني �ملوؤمنني بالفل�ضفة 
�لفيدية؛ الأنني كنت قلقة ب�ضاأن م�ضتقبلي غري �مل�ضمون، وهو 
�لعالجية  �لو�ضفات  من  قائمة  وتلقيت  �ل�ضخ�ضية،  �أزمتي 
هي  مهامي  �أوىل  وكانت  به.  مي��ّرون  فيما  �الآخرين  مل�ضاعدة 
منطقة  زي��ارة  ثم  و�الأبي�س،  �الأ�ضود  باللونني  بطانية  �ضر�ء 
�أهلها م�ضابون باجلذ�م و�لترّبع بها هناك الأول �ضخ�س �أر�ه. 

من  �أرط���ال   6 ت��زن  حقيبة  �ضر�ء  هي  �لثانية  مهمتي  وكانت 
�ل�ضن�ضكريتية  بتعويذة  و�لند�ء  ر�أ�ضي،  حول  ولّفها  �لعد�س، 

و�إعطاوؤها ل�ضخ�س بال ماأوى.
�لو�ضفات  تلك  ي�ضتغربون  �لغربيني  من  �لعديد  وبالتاأكيد، 
الأ�ضدقائي  ماألوفة  كانت  ولكنها  �لتقليدية،  غري  �لعالجية 
بقّوة  تتمتع  �ل��و���ض��ف��ات  ه���ذه  �أن  ي��ع��ت��ق��دون  �ل��ذي��ن  �ل��ه��ن��ود، 

حقيقة".
و�أ�ضافت نيكول قائلًة: "الحقاً، ومن �أجل فهٍم �أف�ضل الأهمية 
موؤلف  �ضوبر�،  ديباك  �لطبيب  مع  تو��ضلت  �لطقو�س،  تلك 
كتاب �أنت �لكون، وقال �إن �الأ�ض�س �لفل�ضفية يف �لهند تاأتي من 
تقاليد �لفيد� و�لبوذية، وبهما �ملعاناة �الإن�ضانية باأ�ضرها هي 

نتيجة لهذيان �لذ�ت �ملنف�ضلة عن غريها".
د فيها  "�ضتعاين يف �للحظة �لتي حُتدمِ و�أو�ضح �ضوبر� قائاًل: 
تنف�ضل  �أو  �لنا�س،  �أو  �لكائنات،  عن  منف�ضل  كفرد  هوّيتك 
عن �حلياة ب�ضكل عام. فاالأمر كّله يبد�أ بالقلق �الأّويل؛ الأنك 
وهذ�  ب��اخل��وف،  ت�ضعر  و�حل��ي��اة  �ل��ن��ا���س  ع��ن  تنف�ضل  عندما 

يخلق بد�ية �ملعاناة".

الطب احلديث
كعالج؟  �ل�ضخاء  �أفعال  �لغربيون  �الأطباء  ي�ضف  هل  ولكن، 
�لدكتور جون روي، �أ�ضتاذ �ل�ضيا�ضة �ل�ضحية و�ل�ضيخوخة يف 
ي�ضتبعد  ال  كولومبيا،  بجامعة  �لعامة  لل�ضحة  ميلمان  كلية 

هذ�.
هامة  مبادرة  لتربير  كافية  علمية  معلومات  لدينا  ويقول: 
�إذ� كان هناك �ضخ�س  جد�ً مبجال �ل�ضحة �لعامة، و�أ�ضاف: 
متقاعد يف مكتبي، �أ�ضاأله: هل تدّخن؟ هل متار�س �لريا�ضة؟ 
�إذ�  �ضوؤ�له ما  �أي�ضاً  كيف يبدو نظامك �لغذ�ئي؟ وينبغي يل 

كان يتطّوع.

العلم يثبت فوائد �سحية 
مذهلة لل�سدقة

اإذا كنت تريد ل�سحتك اأن تتح�سن، فما عليك اإل اأن تقوم بفعل اخلري، حقيقة غريبة 
اأثبتها العلم موؤخرًا، وهي ذاتها التي حتدث عنها قبل 1400 عام حديث للنبي حممد 

)�سلى اهلل عليه و�سلم(.
ففي الأ�سهر القليلة املا�سية، ت�سببت �سل�سلة الكوارث التي تعاقبت واحدة تلو 

الأخرى، بالوليات املتحدة ومنطقة البحر الكاريبي يف �سعور ُمرّوع للكثريين، 
التربعات  من  ينبع  ك��ان  املظلمة  الأوق���ات  لهذه  امل�سرق  اجلانب  لكن 

وال�سخاء الذي اأعقب تلك الكوارث.
املجتمعات  مل�ساعدة  الأهمية  بالغ  اأم��رًا  الدعم  تدفق  كان  وبينما 

املت�سررة على التعايف، كانت اأفعال الكرم وال�سخاء تعود بالنفع على 
فاعليها اأي�سًا، بح�سب تقرير ل�سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية. 

الأوبئة  علم  اأ�ستاذ  كوات�سي،  اإي�سريو  ع��ن  التقرير  ونقل 
اأن  هارفارد،  بجامعة  العامة  ال�سحة  كلية  يف  الجتماعية 

اأن تلك الروابط املجتمعية مهّمة  اإىل  ت�سري  درا�سة  "ثمة 
الكوارث  مواجهة  يف  ال�سمود  على  القدرة  اأجل  من  جدًا 
املادية". واأ�ساف قائاًل اأن "التطّوع اأمٌر جيد، لي�س فقط 
اأي�سًا  بل  املجتمعي؛  الدعم  يتلقون  الذين  النا�س  ل�سّحة 

ل�سحة اأولئك الذين يقدمون م�ساعدتهم".
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�ش�ؤون حملية

ور�س عمل للتدريب على م�ساعدة اأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة الب�سرية

جــامعــة زايــد تـحتفل بـاليــوم العـاملـي للع�ســا الــبي�سـاء

�سمن برنامج  "قهوة ال�سباح" مبتحف العني الوطني 

بيرت ماجيه يك�سف اأ�سرار  اجلمل امل�ستاأن�س قبل 3000 عام

ح�سة الفال�سي تفتتح معر�س اأربك�س 2017 " اأربيان �ستايل اخلام�س " يف العني

يف جمال الأمن ال�سيرباين على م�ستوى العامل

مركز جامعة نيويورك اأبوظبي لالأمن االإلكرتوين ي�ست�سيف اأكرب فعالية طالبية 

•• دبي واأبوظبي  - الفجر

مدير  �ملهيدب  ري��ا���س  �لدكتور  �الأ���ض��ت��اذ  �ضعادة  �فتتح 
�لبي�ضاء"  للع�ضا  �لعاملي  "�ليوم  فعاليات  ز�يد  جامعة 
�الإعاقة  ذوي  لرعاية  �لت�ضهيالت  "�إد�رة  نظمتها  �لتي 
فرعيها  م��ن  ب��ك��ل  منف�ضلني  ي��وم��ني  يف  باجلامعة"، 
ماريلني  �ل��دك��ت��ورة  وذل���ك بح�ضور  و�أب��وظ��ب��ي،  ب��دب��ي 
روبرت�س نائب مدير �جلامعة و �لدكتور عبد �ملح�ضن 
�ل�ضوؤون  رئي�س  �مل�����ض��ارك  �جلامعة  مدير  نائب  �أن�ضي 
�ضوؤون  �لدرمكي عميدة  و�لدكتورة فاطمة  �الأكادميية 
لل�ضعادة  �لتنفيذية  �لرئي�ضة  �لطائي  و�ضم�ضة  �لطلبة 
�إد�رة  مديرة  �لقا�ضمي  وفاطمة  و�الإيجابية  و�لت�ضامح 
�لهيئتني  �أع�����ض��اء  ج��ان��ب  �إىل  باجلامعة،  �لت�ضهيالت 

�لتدري�ضية و�الإد�رية وعدد كبري من �لطلبة. 
و�ن��ت��ظ��م��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ات، �ل���ت���ي �أق��ي��م��ت ب��ال��ت��ع��اون مع 
متطوعني ومتطوعات من طلبة �جلامعة، يف كل من 
مبنى �لطالبات بفرع �جلامعة يف دبي ومبنى �لطالب 
"بَع�ضاتي..  �ضعار  حت��ت  وذل���ك  �أب��وظ��ب��ي،  يف  بفرعها 

�أمتلك حياتي".
و��ضتهدفت �لفعاليات �إطالع �لطلبة و�أع�ضاء �لهيئتني 
�الإد�رية و�لتدري�ضية على �أف�ضل �ملمار�ضات و�الأن�ضطة 
عام،  ب�ضكل  �لهمم  �أ�ضحاب  وت�ضجيع  لدعم  �ل��الزم��ة 
وذوي �الإعاقة �لب�ضرية منهم ب�ضكل خا�س، وتعريفهم 
�ملبا�ضرة،  �ل��ت��ج��رب��ة  خ����الل  وم����ن  ع��م��ل��ي��ة،  ب�������ض���ورة 
نعمة  ف��ق��دو�  م��ن  يو�جهها  �لتي  �ليومية  بالتحديات 

�لب�ضر بدرجة كلية �أو جزئية. 

للجهود  تقديره  عن  �ملنا�ضبة  بهذه  �ملهيدب  د.  وع��رب 
دعم  �أج��ل  من  �جلامعة  طلبة  يبذلها  �لتي  �لتطوعية 
وم�ضاندة زمالئهم من �أ�ضحاب �لهمم، وهو ما يعك�ضه 

تفاعلهم �الإيجابي مع هذه �ملنا�ضبة.
و�أك���د ح��ر���س �جل��ام��ع��ة على ت��وف��ري �خل��دم��ات �ملزودة 
باأحدث م�ضادر �لتكنولوجيا �مل�ضاندة و�لتز�م �الأ�ضاليب 
غري �لتقليدية للتعامل مع �أ�ضحاب �لهمم ومن بينهم 
ممار�ضة  م��ن  متكينهم  جلهة  �لب�ضرية  �الع��اق��ة  ذوي 
تفاعل  يف  ودجم��ه��م  با�ضتقاللية  �ليومية  �أن�ضطتهم 

وثيق مع �ملجتمع �جلامعي.  
�أن جميع مر�فق �جلامعة مزودة بت�ضهيالت  ونوه �إىل 
وم�ضاركة  ناجحة  در��ضية  جتربة  عي�س  يف  مل�ضاعدتهم 

ية  زمالئهم يف �الأندية �لطالبية و�الأن�ضطة غري �ل�ضفرِّ
ب�ضورة طبيعية. 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ف��اط��م��ة �ل��ق��ا���ض��م��ي م���دي���رة �إد�رة 
�لفعاليات،  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ن��ح��اول  �إن��ن��ا  �لت�ضهيالت: 
�لتي تنطوي على �الأن�ضطة �ملرحة و�لتحديات يف وقت 
�ل��ت��ي يحققها  �إجن����از�ت  �ل�����ض��وء على  نلقي  �أن  و�ح���د، 
�أ�ضحاب �لهمم من طلبة �جلامعة و�لتي تتز�يد يوماً 
�لتي نقوم  �ملمار�ضات  �أح��دث  لع معاً على  بعد يوم ونطَّ
هممهم  ��ضتنها�س  ع��ل��ى  وم�ضاعدتهم  لدعمهم  ب��ه��ا 

وتعزيز قدر�تهم �ل�ضخ�ضية و��ضتعد�د�تهم �ملهنية.
و�أ����ض���اف���ت: �إن��ن��ا ن��رك��ز �ل��ي��وم ع��ل��ى �أ���ض��ح��اب �الإعاقة 
�ملناهج  على  �جلامعة  جمتمع  نطلع  حيث  �لب�ضرية 

و�الأ�ضاليب �لتي ت�ضاعد على تطوير �أد�ئهم �الأكادميي 
و�لبحثي ومتكينهم من حتقيق تطلعاتهم يف بيئة تعلم 

�آمنة".
من  ع��دد  �أو���ض��ح  �لفعاليات  �ضمن  نقا�ضية  حلقة  ويف 
�أنهم تعرفو� جيد�ً  ز�يد  و�الإد�ري��ني بجامعة  �الأ�ضاتذة 
على �حتياجات �أ�ضحاب �لهمم وتكييف �لبيئة �لدر��ضية 
على نحو يوفر لهم �الأمان ويحفزهم على �لتعلم بثقة 
�لعديد  تلقو�  وزمالءهم  �أنهم  �إىل  ولفتو�  و�طمئنان، 
�أهلتهم  �ل��ت��ي  �لتدريبية  �لعمل  وور����س  �ل����دور�ت  م��ن 
�أ�ضحاب �لهمم، ولهذ�  �أف�ضل يف تعليم  لتحقيق نتائج 

�أ�ضبحت جامعتنا ر�ئدة يف هذ� �ملجال.
وقد ت�ضمنت �الحتفاليتان ور�س عمل لتوعية �لطلبة 
�الإعاقة  ذوي  م�ضاعدة  بكيفية  و�الإد�ري���ني  و�الأ���ض��ات��ذة 
يتعلم  �لظالم" �لتي  يف  "�الأكل  ور�ضة  مثل  �لب�ضرية، 
�أو  �مل��رء من خاللها كيف ي�ضتطيع �الأك��ل ب��دون روؤي��ة 
مل�س �لطعام، وذلك بعد تعلم �لطريقة �لعاملية لرتتيب 
�لطاولة لذوي �الإعاقة �لب�ضرية، وور�ضة حول ��ضتخدم 
من  وغ��ريه  �لكمبيوتر  مثل  �حلديثة  �ملعاونة  �أج��ه��زة 
و�لكتابة  �لقر�ءة  �لنظر، وكذلك  ��ضتخد�م حا�ضة  دون 
عن طريق �للم�س )طريقة بر�يل(، و��ضتخد�م نظار�ت 
�ضعاف  ي�ضتعملها  �ل��ت��ي  �ملنخف�ضة،  �ل��روؤي��ة  حم��اك��اة 

�لب�ضر. 
و�ضرح �ملتطوعون ب�ضكل مف�ضل للح�ضور �أنو�ع �الإعاقات 
وكذلك كيفية �مل�ضي مغم�ضي �لعني م�ضتخدمني ع�ضا 
بي�ضاء بالطريقة �ل�ضحيحة ليحاكو� �حلياة �ليومية 

لذوي �الإعاقة �لب�ضرية.

•• العني- الفجر

�لتابع  �ل���وط���ن���ي  �ل����ع����ني  م���ت���ح���ف  �أق��������ام   
– �أبوظبي  و�ل�����ض��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ل���د�ئ���رة 
"قهوة  ب��رن��ام��ج  �ضل�ضلة  حم��ا���ض��ر�ت  ث��ال��ث 
حتت   ، �لعني  بلدية  م�ضرح  �ل�ضباح" على 
" �الأ�ضول �لقدمية للجمل �لعربي  عنو�ن 
�ألقاها  �لدولة"  يف  �ل��و�ح��د(  �ل�ضنام  )ذو 
�ل��ربوف��ي�����ض��ور ب��ي��رت م��اج��ي��ه رئ��ي�����س ق�ضم 

�الآثار يف �لد�ئرة.
ع��ر���س م��اج��ي��ه �أح����دث �الك��ت�����ض��اف��ات حول 
ويعترب  �مل�ضتاأن�س،  �لعربي  �جلمل  �أ���ض��ول 
�الأو�ضط  �ل�ضرق  �أ���ض��ر�ر  �أح��د  �ملو�ضوع  ه��ذ� 
�الكت�ضافات  بالتف�ضيل  و�أو���ض��ح  �لقدمية، 
�الإبل  �أن  �إىل  ت�ضري  �لتي  �الأخ��رية  �الأثرية 
رمبا تكون قد مت تروي�ضها الأول مرة منذ 
حو�يل 1000 عام قبل �مليالد. وتطرق �إىل 
�لتحليل �لعلمي لعظام �الإبل من مو�قع يف 
�لتحليل  �لدولة، وي�ضري هذ�  �أنحاء  جميع 
�إىل �أن قطعان �الإبل �لربي قد مت �ضيدها 
�أعد�دها  �نخف�ضت  وقد  و��ضع،  نطاق  على 
ب�ضكل كبري منذ حو�يل 3000 �ضنة، مما 

يعطي �ضببا حمتماًل لرتوي�ضها. 

وباالإ�ضارة �إىل بحوث علم �لور�ثة و�حلم�س 
�لنووي �لتي �أجريت على �جلمال �لقدمية 
و�حل���دي���ث���ة، ف�����اإن �جل���م���ال �ل���ربي���ة �لتي 
�ضابقاً  �الإم������ار�ت  دول����ة  ب��ق��اع  ت���و�ج���دت يف 
�ملتو�جدة  �ملرو�ضة  باالإبل  مبا�ضرة  ترتبط 
وت�ضري  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  ح��ال��ي��اً يف خمتلف 
عظام  على  الحقاً  �أج��ري��ت  �لتي  �لتحاليل 
مو�قع خمتلفة  عليها يف  ُع��رث  �لتي  �الإب��ل 
من �ملنطقة �إىل �أن �إحدى �لفو�ئد �الأولية 
ل���الإب���ل �مل���رو����ض���ة مل ت��ق��ت�����ض��ر ف��ق��ط على 
�حللب،  على  غالباً  و�إمن��ا  و�لنقل  �لتجارة 

�إحدى  بد�ية  �الآن  نفهم  �أن  ميكننا  وعليه 
�أهم م�ضادر �لتغذية يف �ملنطقة.

�لتماثيل  م��ن  م��اج��ي��ه جم��م��وع��ة  وع��ر���س 
�ل��ط��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت��و���ض��ح �أن �ل��ن��ا���س ب����د�أو� 
با�ضتخد�م �جلمال للتجارة و�لنقل يف وقت 
الح��ق. و�إج��م��ااًل، ت�ضري  �الأدل��ة �الأثرية �أن 
تروي�س �جلمل �لعربي ذو �ل�ضنام �لو�حد، 
ج������ذري يف �حلياة  ع���ن���ه حت�����ول  ن���ت���ج  ق����د 
وهناك  �ل��ع��رب��ي��ة،  �جل���زي���رة  �ل��ق��دمي��ة يف 
�أن  �أن ه��ذ� �حل��دث ميكن  �أدل��ة د�مغة على 
يو�ضع �ضمن �لتاريخ �لقدمي للم�ضتوطنات 

زي��ادة ثر�ء  �لدولة، م�ضهماً يف  �لب�ضرية يف 
�ل�ضجل �الأثري للبالد.

�إىل كونه مدير ق�ضم �الآث��ار يف  وباالإ�ضافة 
د�ئرة �لثقافة و�ل�ضياحية - �أبوظبي، ي�ضغل 
�الآثار  ق�ضم  ورئي�س  �أ�ضتاذ  من�ضب  ماجيه 
بن�ضيلفانيا،  والي��ة  يف  م��اور  برين  كلية  يف 
�أجرى  وق��د  �الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
 25 �ل�ضنو�ت  �لدولة على مدى  �أبحاثاً يف 
�ملا�ضية، ون�ضر �أبحاثه على نطاق و��ضع من 
بينها ما ن�ضره موؤخر�ً حتت عنو�ن " �الآثار 

يف ع�ضور ما قبل �لتاريخ �لعربي". 

جدير بالذكر، �أن برنامج "قهوة �ل�ضباح"، 
من  ب��ال��ع��دي��د  تعنى  ج��دي��دة  �ضيغة  ي��ق��دم 
�ملو��ضيع �لثقافية �لتي تهم فئات خمتلفة 
م���ن �مل��ج��ت��م��ع، وي�������ض���ارك ف��ي��ه ن��خ��ب��ة من 
ل��ط��رح جتاربهم  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ني،  �مل��ث��ق��ف��ني 
�ملعرفة  لن�ضر  و�أب��ح��اث��ه��م،  و�ه��ت��م��ام��ات��ه��م 
�ملو��ضيع  وتتعدد  مب�ضط.  علمي  �إط���ار  يف 
�مل���ط���روح���ة �ل���ت���ي ي�����ض��ع��ى �ل���ربن���ام���ج من 
�ضر�ئح  من  �لعديد  �إىل  �لو�ضول  خاللها 
�ملجتمع، لي�ضهم يف ن�ضر �ملعارف و�حلفاظ 

على �ملوروث �لثقايف للدولة. 

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

�ف��ت��ت��ح��ت �مل��ذي��ع��ة ح�����ض��ة �ل��ف��ال���ض��ي م��ع��ر���س  �أربك�س 
�لعني  مب���رك���ز  �خل���ام�������س  ���ض��ت��اي��ل  �أرب����ي����ان   2017
ل��ل��م��وؤمت��ر�ت وي�����ض��ارك يف �مل��ع��ر���س 170 ���ض��رك��ة من 
و�ملجوهر�ت  �الأزي��اء  و�خلليجية  �لعاملية  �لبيوت  �أرق��ى 
من  جديدة  وت�ضكيالت  بعرو�س  �ملعر�س  هذ�  ويتميز 

موديالت 2018.
وعربت ح�ضة  �لفال�ضي عن �ضعادتها الفتتاحها �ملعر�س 
يف مدينة �لعني و�حة �خل�ضرة و�جلمال ومبا تتمتع به 
من بنية حتتية متكاملة وموقع �ضياحي مميز حيث �ن 

مدينة �لعني تتو�ضط  �مار�ت ومدن �لدولة مما ي�ضاهم 
يف �ضهولة �لتنقل و�رتفاع ن�ضبة �لت�ضوق. 

وقال خالد �أحمد �خلوري رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ض�ضة 
�لبدر �ملنظمة للمعر�س �إن �قامة �ملعر�س على م�ضاحة 
�ملتخ�ض�ضة  لل�ضركات  �لكبرية  و�مل�ضاركة  5500 مرت 
�لدولة  �لفر�ضة ملو�طني  يف �الزياء و�ملجوهر�ت مينح 
2018قبل  ع��رو���س  م��ن  ه��و ج��دي��د  م��ا  �إىل  للتعرف 
موعدها بفرتة كبرية وكذ�ألك تطعيم �الأزياء �لرت�ثية 

�لقدمية مبا هو جديد عامليا.
 ح�ضر �الفتتاح �لفنانة �لكويتية مها حممد وعدد من 
وزو�ر  و�مل�ضوؤولني  �ل�ضخ�ضيات  وكبار  �الأعمال  �ضيد�ت 

�ملعر�س وح�ضد كبري من �أهايل مدينة �لعني

•• اأبوظبي - الفجر

�أب���وظ���ب���ي لالأمن  ن���ي���وي���ورك  �أع���ل���ن م���رك���ز ج��ام��ع��ة   
�الإلكرتوين عن عزمه ��ضت�ضافة �أ�ضبوع �لتوعية باالأمن 
�ل�ضيرب�ين، خالل �لفرتة �ملمتدة من 9 نوفمرب وحتى 
�لفعالية  �ضت�ضمل  حيث  �أب��وظ��ب��ي.  يف  نوفمرب   11
�الإلكرتوين  �الأم��ن  جم��ال  يف  متنوعة  مناف�ضات  �ضتة 
وع���رو����ض���اً ب�����ارزة وور������س ع��م��ل، ف�����ض��اًل ع���ن معر�س 
تخ�ض�ضي يف �لقطاع. و�ضت�ضم قائمة �مل�ضاركني �لفرق 
�لفائزة من �أف�ضل طالب �ملد�ر�س �لثانوية و�جلامعات 
�الأمنيني من  و�ملحللني  �الإنرتنت  وخ��رب�ء  و�لباحثني 
منطقة  من  وكذلك  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 

�خلليج و�ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا.
وبهذه �ملنا�ضبة، قالت �لدكتورة هدى �خلزميي، مديرة 

�الإلكرتوين:  لالأمن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  مركز 
م�ضروٍع  لتقدمي  �الأمثل  �ملن�ضة  �لفعالية  هذه  "توفر 
م�ضتد�م يبني �لقدر�ت �لالزمة الإر�ضاء معايري و�أ�ض�س 
�جلهات  وت�ضعى  �ل�ضيرب�ين.  �الأم��ن��ي  مبجال  خا�ضة 
�لفعالية  مب�ضتوى  �الرت���ق���اء  �إىل  �ملختلفة  �مل�����ض��ارك��ة 
وت�ضجيع �أعمال �لبحث و�لتطوير على �ملدى �لطويل 
�أف��ري��ق��ي��ا، وذلك  �ل�����ض��رق �الأو���ض��ط و���ض��م��ال  يف منطقة 
لربط نتائج تلك �الأعمال مع �أهم �جلهات �ملوؤثرة عاملياً 
يف  �ل�ضناعية  و�الأن�ضطة  و�لتطوير  �لبحث  جم��ال  يف 

هذ� �لقطاع باأبوظبي". 
وي��و����ض��ل م��رك��ز ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي لالأمن 
لي�ضتقطب  �الآخر  تلو  تر�ضيخ مكانته عام  �الإلكرتوين 
�ه��ت��م��ام �أف�����ض��ل خ���رب�ء �الإن��رتن��ت و�أخ�����ض��ائ��ي��ي �الأمن 
بالتطور  �الآخذ  �ملجال  هذ�  �إىل  �لنا�ضئني  �الإلكرتوين 

و�ل��ن��م��و ب�����ض��ك��ٍل م���ط���رّد. ك��م��ا ���ض��اه��م �مل��رك��ز يف تنظيم 
�ملنعقد  �ل�ضيرب�ين  ب��االأم��ن  �لتوعية  �أ�ضبوع  فعاليات 
�جلوالت  بتنظيم  �ضاعد  حيث  �ل��ع��امل،  م�ضتوى  على 
�لنهائية للطالب يف وقت متز�من، يف �لواليات �ملتحدة 
وجميع �أنحاء �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا وجنوب 

�آ�ضيا، ويف �أوروبا �أي�ضاً هذ� �لعام.
�أ���ض��ب��وع �لتوعية ب��االأم��ن �ل�����ض��ي��رب�ين �إىل  وق��د حت��ول 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة �الأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا حت��ت �إ����ض���ر�ف �لطالب 
عام  �الأوىل  �ن��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  وذل����ك  �مل���ج���ال،  ه����ذ�  يف 
لالأمن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  مركز  يف   2003
وور�س  دول��ي��ة  م�ضابقات  يحت�ضن  حيث  �الإل��ك��رتوين. 
�ملوؤمتر  يجمع  كما  بالقطاع.  مرتبطة  وفعاليات  عمل 
و�ملهنية يف جمال  �الأكادميية  �الأ�ضماء  �أب��رز  من  بع�ضاً 
�أ�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  وي��ت��م  �الإل����ك����رتوين.  �الأم����ن 

�لتوعية باالأمن �ل�ضيرب�ين يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط 
و�ضمال �أفريقيا حتت �إ�ضر�ف فريق من طالب �ملرحلة 
�جلامعية و�لدر��ضات �لعليا، وباحثني من مركز جامعة 

نيويورك �أبوظبي لالأمن �الإلكرتوين. 
وي���ه���دف م��رك��ز ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك �أب���وظ���ب���ي لالأمن 
�الإلكرتوين �إىل �إن�ضاء مركز عاملي �لطر�ز ُيعنى ب�ضوؤون 
�الأم���ن �ل�����ض��ي��رب�ين، م��ن خ��الل �إق��ام��ة ���ض��ر�ك��ات ر�ئدة 
و�لوكاالت  و�لقطاع  �لرئي�ضية  �ملحلية  �جلامعات  مع 
�الأمنية  �ل��ب��ح��وث  �أع��م��ال  تي�ضري  ب��ه��دف  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�الإم����ار�ت  دول���ة  و�مل��م��ار���ض��ة يف  و�لتعليم  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�خلليجي.  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ضيلعب �ملركز دور حافز�ً لتح�ضني �الأمن �ل�ضيرب�ين 
يف دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وت��ع��زي��ز قدرتها 

�لتناف�ضية �الإقليمية و�لعاملية يف هذ� �ملجال. 

بت�سمميه امل�ستوحى من اللوفر  اأبوظبي 
اأبوظبي حت�سد جائزة " اأف�سل ت�سميم 

جناح" يف معر�س �سوق ال�سفر العاملي بلندن
•• اأبوظبي - الفجر

"�أف�ضل  بجائزة  فوزها  عن  �أبوظبي   – و�ل�ضياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أعلنت   
بلندن،  �لعاملي  �ل�ضفر  �ضوق  معر�س  يف  م�ضاركتها  خ��الل  جناح"  ت�ضميم 
 5000 �لد�ئرة على  8 نوفمرب. وتفوق جناح  و�لذي تختتم فعالياته يف 

عار�س من 188 دولة، ميثلون جهات حكومية و�ضركات خا�ضة. 
ويف تعليق له يف هذه �ملنا�ضبة، قال �ضلطان �ملطوع �لظاهري، �ملدير �لتنفيذي 
"ي�ضرنا  �أبوظبي   - و�ل�ضياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  يف  باالإنابة  �ل�ضياحة  لقطاع 
هذه  ت�ضهدها  �لتي  �لقوية  للمناف�ضة  نظر�ً  �ملرموقة  �جلائزة  بهذه  �لفوز 
�أبوظبي  �ملميز جلناح  و�حل�ضور  �لقوي  �الأد�ء  على  �ضهادة  وهي  �لفعالية. 
�لعاملني  �مل�ضلحة  و�أ�ضحاب  م�ضتثمرين  من  �ملعر�س،  زو�ر  �جتذب  �لذي 
يف قطاع �ضناعة �ل�ضفر و�ل�ضياحة. ويف �لو�قع، جاءت فكرة ت�ضميم جناح 
�أبوظبي بوحي من �ل�ضرح �لثقايف �للوفر �أبوظبي، �حتفاًء بقرب �فتتاحه 

يف 11 نوفمرب �جلاري.
�ال�ضتعر��ضات  من  �ضل�ضلة  �جلناح  �ضهد  �ملميز،  ت�ضميمه  �إىل  وباالإ�ضافة 
�لتي منحت زو�ر �جلناح ملحات عن قرب على خمتلف مالمح  �لرتفيهية 
�لثقافة �ملحلية من خالل �الإبد�عات �لفنية و�لثقافية �ملتو�رثة يف �ملجتمع، 
�لتقليدية،  �الإم��ار�ت��ي، ورك��ن خم�ض�س للحرف  �ملطبخ  بينها عرو�س  من 
من  �لعديد  يف  �ليدوية  مهار�تهم  �أب��رزت  عرو�ضاً  متخ�ض�ضون  قدم  حيث 

�ل�ضناعات �لتقليدية �لتي تناقلتها �الأجيال. 

متا�سيًا مع توجه حكومة اأبوظبي الإلكرتونية

تطبيق ا�ستخدام الدرهم االإلكرتوين 
يف منظومة �سركة "�سحة" 

 
•• اأبوظبي  الفجر

�خلدمات  لتطبيق  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  ت��وج��ه  م��ع  ومت��ا���ض��ي��اً  �أول��ي��ة  كخطوة 
�الل��ك��رتون��ي��ة �ل��ذك��ي��ة يف ج��م��ي��ع م��ن��اف��ذه��ا، ط��ب��ق��ت �خل���دم���ات �لعالجية 
"�ضحة"،  �ل�ضحية  للخدمات  �أبوظبي  �ضركة  من�ضاآت  �إح��دى  �خلارجية، 
����ض��ت��خ��د�م �ل���دره���م �الإل���ك���رتوين يف م��رك��ز �ل��ف��ح�����س و�ل�����ض��ح��ة �لوقائية 
�لفح�س  ر�ضوم  لتح�ضيل  وذل��ك  �أكتوبر   23 تاريخ  من  �ب��ت��د�ًء  بال�ضهامة 
 1000 �الإلكرتوين  �لدرهم  بلغ عدد م�ضتخدمني  �لطبي لالإقامة حيث 

متعامل منذ تطبيقه. 
وتعد هذه �خلطوة هي �الأوىل �ضمن خطة ��ضرت�تيجية تهدف �إىل تطبيق 
" بنهاية  "�ضحة  �ضركة  من�ضاآت  جميع  يف  �الل��ك��رتوين  �ل��دره��م  ��ضتخد�م 

�لعام �جلاري 2017. 
حيث �ضيتم توفري نقاط بيع بطاقات �لدرهم �اللكرتوين و�إعادة �ل�ضحن 
�الأول  �أبوظبي  وبنك  �ملالية  وز�رة  مع  بالتعاون  "�ضحة"  �ضركة  ملتعاملي 

و�ضركة �آفاق. 
كما تاأتي هذه �خلطوة �أي�ضاً تنفيذ�ً لالتفاقية �لتي �أبرمت بني وز�رة �ملالية 
و�ضركة "�ضحة" و�لتي مت توقيعها خالل معر�س جايتك�س 2017. و�لتي 
ر�ضوم  ل�ضد�د  كو�ضيلة  �الإل��ك��رتوين  �لدرهم  بطاقات  ��ضتخد�م  على  تن�س 

�ملعامالت و�خلدمات �لتي تقدمها �ضركة "�ضحة". 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه �خل��ط��وة ق���ال �ل�����ض��ي��د م��ط��ر غ��م��ر�ن )  �ملدير �ملايل 
بتحويل  "قمنا  "�ضحة"  (  �ل�ضحية  �أبوظبي للخدمات  ل�ضركة  �لتنفيذي 
مركز �لفح�س و�ل�ضحة �لوقائية بال�ضهامة �إىل مركز غري نقدي وحتويل 
�ملركز نقاط  �الإلكرتوين، حيث يوفر  �لدرهم  �إىل  �ملالية  �ملعامالت  جميع 
�أي�ضاً. وقد القت هذه  لبيع بطاقات �لدرهم �الإلكرتوين والإع��ادة تعبئتها 
�خلطوة ��ضتح�ضان �ملتعاملني ال �ضيما �ل�ضركات منهم، حيث يغني �لدرهم 
�الإلكرتوين �ل�ضركات ومندوبيها عن �لتعامل مببالغ مالية نقدية كبرية، 
�لر�ضوم فعالية  و�ضائل حت�ضيل  �أكرث  �الإلكرتوين من  �لدرهم  مما يجعل 
جميع  على  �الإلكرتوين  �لدرهم  ��ضتخد�م  تطبيق  تو�ضعة  ونعتزم  و�أم��ان. 

مر�كز �لفح�س و�ل�ضحة �لوقائية �لتابعة ل�ضركة �ضحة."
 والأن �ضركة "�ضحة" د�ئماً ت�ضعى �إىل تطبيق خطتها �ال�ضرت�تيجية �لر�مية 
�إىل حت�ضني �الأد�ء لتتو�ءم مع �أرقى �ملعايري �لطبية �لعاملية لتقدمي �أف�ضل 

�خلدمات �ل�ضحية للمري�س وتوفري وقته وجهده. 
ويف هذ� �الإطار �ضرح حممد عي�ضى �ملهري مدير تطوير �الإير�د�ت يف �ضركة 
"�ضحة"  لقد قبلت �ضركة "�ضحة" �لتحدي يف تطوير �أ�ضاليب �لعمل لديها 
�لقر�ر  باأخذ  �لر�ضيدة للوطن، و قامت على �ضوئه  �لقيادة  ي��و�ءم مع  مبا 
با�ضتخد�م  �أمانا  �أكرث  باأ�ضاليب  �ملقبو�ضات  �أ�ضاليب حت�ضيل  يتعلق يف  مبا 
و  هذ�  �ملر�جعني.  مدفوعات  �ضد�د  يف  �الأول  كاخليار  �اللكرتوين  �لدرهم 
قد �أظهرت منظومة �لدرهم �اللكرتوين بالقدرة بتحقيق �لهدف �ملن�ضود 
يف حت�ضني بيئة �لعمل و �لتقليل من خماطر �لتعامل �لنقدي. كما و جاءت 
يف  �ملن�ضودة  بالتوقعات  �ل�ضهامة  ملركز  �لتجريبي  لتطبيق  �الأولية  �لنتائج 
حتقيق �لهدف منه. مما دفع بال�ضركة تو�ضيع نطاق �لتطبيق لي�ضمل كافة 
�ملر�كز و �ملن�ضاآت و �لبدء يف و�ضع خطة تنفيذ طموحة لتطبيق منظومة 

�لدرهم �اللكرتوين ب�ضكل عام قبل نهاية �لعام �حللي.  



عل�م وتكن�ل�جيا

حني ينبح الكلب الأ�سفر اأجنيل املنتمي اإىل ف�سيلة الالبرادور يف منزل �سارة �سبي�ست، يبداأ العد العك�سي! يجب 
اأن جتد ابنها هانرت البالغ من العمر 7 �سنوات قبل اأن متّرر مغناطي�سًا �سغريًا على جهاز حتفيز الع�سب املبهم 
ل الوقت عاماًل حموريًا يف هذه العملية لأن الأم ل متلك اإل دقائق معدودة لإعاقة  املزروع على �سدره. ي�سكِّ

اإحدى النوبات املََر�سية التي �ست�سيب ابنها.

االأذنان تن�سقان عملهما مع العينني
�أنظر، �أ�ضمع. يبدو �أن طبلَتي �أذنينا تن�ضقان عملهما مع عينينا لتوجها 

�ضمعنا يف نف�س �جتاه نظرنا. ال نعرف �ضبب ذلك، �إال �أنه 
ي�ضدر  نر�ها  �لتي  �الأ�ضياء  �أي  ي�ضاعدنا يف حتديد 

�ل�ضوت �لذي ن�ضمعه.
ك��ان��ت ج��ن��ي��ف��ر غ����روه م���ن ج��ام��ع��ة دي����وك يف 

وفريقها،  �ل�����ض��م��ال��ي��ة  ب��ك��ارول��ي��ن��ا  دوره�����ام 
د�خل  تو�ضع  ميكروفونات  ي�ضتخدمان 

تبّدل  كيفية  در����ض��ة  بغية  �لنا�س  �أذ�ن 
�لعني  ح���رك���ة  خ�����الل  �الأذن  ط��ب��ل��ة 

عندما  حتدث  )حركة  �الرتعا�ضية 
ن��ن��ق��ل �ل��رتك��ي��ز �ل��ب�����ض��ري من 

مكان �إىل �آخر(. 
�إال  ال تالحظ ه��ذه �حل��رك��ة، 
بحركات  مت����ر�ن  ع��ي��ن��ي��ك  �أن 
�لثانية  يف  ع����دة  �رت��ع��ا���ض��ي��ة 

لتلتقطا حميطهما.
�ضخ�ضاً،   61 در����ض��ة  خ��الل 

�������ض�����ت�����خ�����دم �ل�����ف�����ري�����ق 
م�����ي�����ك�����روف�����ون�����ات 

�ضد  عن  �الأرج��ح  على  �لناجمة  �الأذن  قناة  �ضغط  يف  �لتبدالت  تر�ضد 
ع�ضالت �الأذن �لو�ضطى على طبلة �الأذن.

�أذننا  طبلة  �أن  �إىل  �ل�ضغط  يف  �لتبدالت  ه��ذه  ت�ضري 
�لي�ضرى تتعر�س، 

�أكرب  ملقد�ر  مثاًل،  �لي�ضار  �إىل  ننظر  عندما 
ُتدفع  �الأذن، يف حني  د�خ��ل  �إىل  �ل�ضّد  من 
�أن  �إىل �خل��ارج، قبل  �ليمنى  �الأذن  طبلة 
مر�ت  و�إي���اب���اً  ذه��اب��اً  كلتاهما  ت��ت��اأرج��ح��ا 

عدة.
ال نعلم بعد ما تاأثري حركة طبلة �الأذن 
هذه يف �الأ�ضو�ت �لتي ن�ضمعها، وفق 
��ز �أذن��ي��ن��ا ل�ضماع  غ����روه. رمب���ا جت��هرِّ

�الأ�ضو�ت من �جتاه حمدد.
تبد�أ �لتبدالت يف طبلة �الأذن قبل 

�لعينني  ت��وق��ف  بعد  وت�ضتمر  ث���و�ٍن  ميلي   01 بنحو  �لعينني  حت��رك 
بب�ضع ع�ضر�ت من �مليلي ثانية.

تو�ضح غروه: )نعتقد �أن �لدماغ ير�ضل، قبل حدوث حركة �لعينني 
�لفعلية،

 �إ�ضار�ت �إىل �الأذن يعلمها فيها: �أمرت �لعينني بالتحرك 
�ليمني(. �إىل  درجة   21

يوؤثر  �لعينني  موقع  �أن  �لعلماء  �أن الحظ  ي�ضبق  مل 
م��ن جامعة  بالكني  دي��ف  يذكر  �الأذن���ني، ح�ضبما  يف 

كورنيل يف �إيثاكا بنيويورك.
ت�ضري �إحدى �لنظريات �لتي تعّلل حترك 

بهذه �لطريقة  �لعينني و�الأذنني معاً 
�إىل �أن هذ� �الأمر ي�ضاعد �لدماغ يف 

فهم ما ير�ه وي�ضمعه.

�سماعات اأذن
رمبا يوؤدي هذ� �الكت�ضاف �إىل تطوير �ضماعات �أذن طبية 
�أف�ضل، علماً باأن هذه �ل�ضماعات ت�ضخم �ليوم 
�لنظر  بغ�س  بالت�ضاوي،  ك��اف��ة  �الأ���ض��و�ت 
عن م�ضدرها. لكن دماغ �الإن�ضان �لذي 
يتمّتع ب�ضمع طبيعي يرّكز على �ضوت 

�ضخ�س يتحدث �إليه يف مطعم،
�لدرد�ضة  عينه  �لوقت  يف  متجاهاًل   
�لتي تدور على طاولة جماورة، وفق 

غروه.
�آلية  �أت��خ��ي��ل  �أن  )�أ���ض��ت��ط��ي��ع  ت��خ��ت��م: 
فتلتقط  �الأذن،  �ضماعات  �إىل  ُت�ضاف 
�إ�ضار�ت �لعينني وهي تتحرك باجتاه 
مكان جديد وحتاول تكبري �الأ�ضو�ت 

�لقادمة من ذلك �الجتاه(.

لديه مر�س  �ُضّخ�س  �لثالثة من عمره حني  هانرت يف  كان 
َم��َر���ض��ي��ة يف  ُي�����ض��اب بف�ضول  ك��ان   .2013 �ل�����ض��رع يف ع��ام 
وكانت  ن��وم��ه(،  خ��الل  �لوقت  )وط���و�ل  �ليوم  من   95%
جتعله  �لنوبات  من  خمتلطة  جمموعة  مع  ترت�فق  حالته 

يحّدق يف �لفر�غ ويهّز ذر�عه.
 حتى �أن ع�ضالته كانت تت�ضّلب لدرجة �أن ي�ضقط �أر�ضاً كلوح 
خ�ضبي، �أو تلني لدرجة �أن )ي�ضبح �ضبيهاً بالنودلز �لطرية(، 

بح�ضب �أمه �ضارة �ضبي�ضت.
معظم  �إعاقة  �أ�ضبحت  �ملبهم،  �لع�ضب  حتفيز  جهاز  بف�ضل 
كهربائية  نب�ضات  طريق  عن  تلقائياً  ممكنة  �لفتى  نوبات 
�إذ  ك��اف��ة،  �الإ����ض���ار�ت  �الأخ���ري  يلتقط  لكن ال  �جل��ه��از.  يبثها 
�إيقافها  وميكن  يومياً.  تقريباً  نوبات  بع�ضر  هانرت  ي�ضاب 
�أو تخفيف حدتها على �الأقل عرب تدّخل يدوي )من خالل 
مترير مغناطي�س على �جلهاز �ملزروع(. تت�ضح فائدة �لكلب 

�أجنيل بالن�ضبة �إىل �ضبي�ضت يف هذ� �ملجال حتديد�ً.
يثق عدد كبري من �مل�ضابني بال�ضرع بكالب مثل �أجنيل. ثمة 
�ضلوكيات خا�ضة تدّربت عليها، كالنباح و�للعق، هي مبنزلة 
موؤ�ضر�ت حتذيرية و��ضحة �ضد ن�ضاطات حمفوفة باملخاطر 
كاال�ضتحمام �أو �ضعود �ل�ضالمل �أو قيادة �ل�ضيارة. يف حاالت 
�ضبيهة بو�ضع �ضبي�ضت، تطلق �لكالب حتذير�ً م�ضبقاً ي�ضمح 

بتجنب �لنوبة قبل بد�يتها.
ال  �ضخ�ضية،  جت��ارب  على  �ملبنية  �لق�ض�س  ه��ذه  رغ��م  لكن 
يتو�فر �إثبات على �إمكان تدريب �لكالب على ر�ضد �لنوبات، 
من ثم توقع ح�ضولها قبل مدة كافية و�إبالغ �لب�ضر باقرت�ب 
تتمّكن كالبهم من  �أن  �ملدّربون ال ي�ضمنون  وقوعها. حتى 
ر�ضد بع�س �لنوبات، وال وجود لتنظيمات ت�ضمن �أن تتدرب 

�لكالب بال�ضكل �ملنا�ضب �أ�ضاًل.
)ماتل(  م�ضت�ضفى  يف  �أع�����ض��اب  ج����ر�ح  م���اث���رين،  غ����اري  د. 
لالأطفال يف جامعة كاليفورنيا، لو�س �أجنلي�س، يقول يف هذ� 
�إيجابية. لكن  �أي جهاز ك�ضف فاعل منافع  �ل�ضاأن: )يحمل 
بالتاأكد  كطبيب  �إيّل  بالن�ضبة  �أ�ضا�ضية  عالقة  م�ضاألة  تتعّلق 

من فاعلية �لكالب يف هذ� �ملجال(.

تدريب مكلف
يرتفع �لطلب على �لكالب رغم �مل�ضائل �لعالقة ب�ضاأن درجة 
 Paws for  4 منظمة  �ضتعمد  �ضنة،  خ��الل  فاعليتها. 

مئة  بني  �جلمع  �إىل  �أجنيل  �لكلب  دّربت  �لتي   Ability
مدّربة  منها   40% و�ضتكون  �الأوالد،  من  وجمموعة  كلب 

على �إطالق حتذير�ت ب�ضاأن نوبات مرتقبة.
�لكالب  �إن  �لقائلة  �لفكرة  ت�ضتند  كثريين،  �إىل  بالن�ضبة 
ت�ضتطيع ر�ضد �لنوبات �إىل قدرتها على ��ضتباق �الأخرية بناًء 
على حا�ضة �ل�ضّم لديها. ويظن بع�س �ملنظمات �أن باالإمكان 
�أخرى  جهات  تتحّدث  بينما  �الإ���ض��ار�ت،  ر�ضد  على  تدريبها 
�ملهارة.  �أن تولد �حل��ي��و�ن��ات وه��ي حتمل ه��ذه  ع��ن ���ض��رورة 
تو�ضح Canine Partners For Life مثاًل �أن ثمة 
�ضوز�ن  تقول  �ملهمة.  ه��ذه  �أد�ء  ت�ضتطيع  �ضو�ها  دون  كالباً 
مهارة  �إن  �ملنظمة،  يف  للعمليات  �لتنفيذية  �لرئي�ضة  غ��اي، 
�لتدّرب على  �إمكان  يلغي  ما  يبدو،  ما  �لكالب فطرية على 

ر�ضد موؤ�ضر�ت �لنوبة باأي �ضكل.
تتلقى Canine Partners for Life �أكرث من �ألَفي 
طلب �ضنوياً لال�ضتفادة من خدمات �لكالب. يقع مقرها يف 
وتطّل  بن�ضلفانيا  جنوب  يف  �لريفية  )كو�ضر�نفيل(  منطقة 
�لكالب  تنعم  هناك،  �ضا�ضعة.  مفتوحة  م�ضاحة  على  �ملن�ضاأة 
زريبة  كل  كلبان  يتقا�ضم  عملها.  تبد�أ  �أن  قبل  جيدة  بحياة 
ومنطقة  للكالب  �أ���ض��ّرة  منها  و�ح���دة  ك��ل  وت�ضمل  د�خ��ل��ي��ة، 
ل��ل��ع��ب. ك��ي ت��ع��ت��اد �ل��ك��الب ع��ل��ى ت��ل��ك �ل��ب��ي��ئ��ة، ي��ل��ع��ب معها 
متطوعون يف )غرفة �لعناق( �لتي حتتوي على كنبة وكتب 
و�ضجادة وتلفزيون. �إىل جانب مكتب �لطبيب �لبيطري تقع 
)غرفة �لهدوء(، وهي عبارة عن م�ضاحة فيها �أ�ضو�ء خافتة 
�ملو�ضيقى  وق��ع  على  ت�ضرتخي  �أن  �ل��ك��الب  ت�ضتطيع  حيث 

�لكال�ضيكية.
�أن��ف دقيق ب�ضكل خا�س،  ل��ه  �مل��درب��ون ج���رو�ً  ح��ني يالحظ 
م�ضاب  حملي  رجل  ي�ضطحب  ب�ضيط:  الختبار  يخ�ضعونه 
ن��ه��اي��ة �الأ�ضبوع.  �ل��ك��ل��ب وي��ر�ق��ب��ه خ���الل ع��ط��ل��ة  ب��ال�����ض��رع 
�أن يتاأكد من قدرة �لكلب  ي�ضتطيع �لرجل يف منزله �ملريح 
على تغيري �ضلوكه خالل �لدقائق �لتي ت�ضبق �إحدى نوباته. 
�إذ� ح�ضل ذلك، يكون �لكلب مر�ّضحاً للم�ضاركة يف �لتدريب 

�خلا�س بعد فرتة �لرعاية �الأولية.
قبل �أن يتخّرج �لكلب يف مدر�ضة ر�ضد �لنوبات، يجري �لعمل 
جهتها  من  �ضبي�ضت  �أر�ضلت  �جل��دي��د.  �ضاحبه  �ختيار  على 
قمي�ضاً كان هانرت يرتديه خالل �إحدى نوباته �إىل منظمة 
�أخ��رى، Paws For Ability 4، حيث ت��دّرب �أجنيل. 

�ضة �ملنظمة كارين �ضريك �إن كالبها تتدّرب على  تقول موؤ�ضرِّ
ر�ضد �لنوبات عن طريق �لرو�ئح، معرتفًة باأنها جمعت بني 
�أجنيل وهانرت بناًء على �ضخ�ضية �لطفل وفيديو من حياته 

�ليومية وحاجاته �ملوثقة يف ��ضتمارة مالأتها و�لدته.
يتطّلب حت�ضري �لكالب وقتاً طوياًل وجهود�ً مكثفة، وتقول 
�ضريك �إن كل و�حد من كالبها يكّلف 26 �ألف دوالر �ضنوياً 

بني �لتدريب و�لطعام و�مل�ضكن.
�ملالية،  �مل�ضاعد�ت  بتلقي  و�مل��ري�����س  �مل���دّرب  �أحقية  بح�ضب 
جمانية،  �لنوبات  ر�ضد  على  �ملدّربة  �لكالب  خدمات  تكون 
�أو ميكن �أن ت�ضل كلفتها �إىل 20 �ألف دوالر. تعترب )د�ئرة 
)معد�ت  مبنزلة  �مل��دّرب��ة  �ل��ك��الب  �أن  �لد�خلية(  �الإي����ر�د�ت 
�لطبية  �لنفقات  تخفي�س  ميكن  ثم  من  م�ضتد�مة(،  طبية 

مع �أن �لتاأمني �ل�ضحي ال يغّطي هذه �خلدمات.
مب�ضاعدة  غ��ال��ب��اً  خا�ضة  ت��ربع��ات  جمع  �إىل  �مل��ر���ض��ى  يلجاأ 
�لتي تفر�ضها  �لكلفة  �أ�ضدقائهم و�أفر�د عائالتهم. ترت�وح 
منظمة Canine Partners for Life بني �ألف و3 
�آالف دوالر مقابل كل كلب مدّرب ترّبى طو�ل �ضنة يف مركز 
قوية  قاعدة  �ملنظمة  �أن�ضاأت  خا�ضاً.  تدريباً  وتلقى  �لرعاية 
من �جلهات �ملانحة )ي�ضتق %65 من عائد�تها من و�هبني 
فرديني يف �أنحاء �لبلد(، لذ� ت�ضتطيع �أن تبيع �لكالب مقابل 

كلفة متدنية ن�ضبياً.
لن  �ل��ت��ربع��ات،  يجمعو�  �أن  �ملر�ضى  ��ضتطاع  ل��و  حتى  لكن 
تبيع منظمةCanine Partners for Life كالبها 
ع�ضرة  �لثانية  عمر  حت��ت  �الأوالد  �ضيما  ال  الأح���د،  �مل��دّرب��ة 
بح�ضب  �ل�ضبب،  يتعّلق  هانرت.  بعمر  �الأطفال  �أقل  وبدرجة 
م�ضتعد�ً  �خل��دم��ة  م��ن  �مل�ضتفيد  ي��ك��ون  �أن  ب�����ض��رورة  غ���اي، 
الإقامة ر�بط فاعل مع �لكلب �مل��درَّب. رمبا يتعامل �ل�ضغار 
مع �لكالب وكاأنها حيو�نات �أليفة بدل �أن تكون �ضريكة لهم، 

ما يوؤدي �إىل �إ�ضعاف مهار�تها وحو�فزها.
يف حاالت مماثلة، يلجاأ بع�س �الأهايل �إىل منظمات �أخرى. 
من  طلبها  �������س  ُرفمِ ل��ك��ن  ع���دة  حم����اوالت  �ضبي�ضت  �أط��ل��ق��ت 
 Canine Partners For Lifeمنظمات كثرية مثل
قبل �أن جتد منظمة م�ضتعدة لتقدمي كلٍب ي�ضتطيع م�ضاعدة 
هانرت. بعد �ضهرين على ت�ضخي�س �ل�ضرع لدى �بنها، علمت 
�أن منظمة Paws For Ability 4 �ضتعطي هانرت كلباً 
�لبدء  على  �ضريك  فريق  و�ف��ق  �لنوبات.  ر�ضد  على  ب��اً  م��درَّ

بتدريب كلب حاملا دفعت له �ضبي�ضت 15 �ألف دوالر.
تاأ�ض�ضت �ملنظمة يف عام 1998 ومتلك �ليوم مئات �لكالب 
�ل��ت��ي ت��ن�����ض��اأ يف م���ر�ك���ز وم���د�ر����س حم��ل��ي��ة. ب��االإ���ض��اف��ة �إىل 
�أي�ضاً  �ل�ضركة  ت��ق��دم  �ل��ن��وب��ات،  ر���ض��د  �مل��دّرب��ة على  �ل��ك��الب 
�إنهم  �ضريك  تقول  و�لتوحد.  بال�ضكري  متخ�ض�ضة  كالباً 
ال ينظرون �إىل ت�ضخي�س �ملر�س فح�ضب بل تتدرب �لكالب 
�أي�ضاً على �لتعامل مع م�ضاكل حمددة وعلى طباع كل طفل. 
حني تدفع �لعائالت 15 �ألف دوالر، لن تندرج �أ�ضماوؤها على 
الئحة �النتظار بل يتم �ختيار كلٍب ُينَتَظر �أن ينهي �لتدريب 

بعد 18 �ضهر�ً.

اأ�سئلة عالقة
علمية  در����ض��ات  على  �لكالب  تلك  تدريب  �أنظمة  ترتكز  ال 
�ل��ت��ي ج���رت على  �لقليلة  �ل��در����ض��ات  ب��ال�����ض��رورة. مل جت��د 
�لت�ضعينيات و�لعقد �الأول من �لقرن  �ملدّربة خالل  �لكالب 
�لو�حد و�لع�ضرين �أدلة جازمة حول قدرة تلك �لكالب على 
على خربتي  )بناًء  ماثرين:  د.  يو�ضح  لكن  �لنوبات.  ر�ضد 
تخ�ضع  ومل  ج��د�ً  دقيقة  �ل��در����ض��ات  تلك  تكن  مل  �خلا�ضة، 

�لكالب لالختبار �ضمن جتارب ع�ضو�ئية منا�ضبة(.
ُن�ضرت �إحدى �لدر��ضات يف عام 2004 وخ�ضع خاللها دماغ 
�لكهربائي  �لر�ضم  طريق  ع��ن  م�ضتمرة  ملر�قبة  ني  مري�ضَ
للدماغ فيما كان كلباهما �ملدّربان يجل�ضان بالقرب منهما. 
مل ي�ضتطع �أيٌّ من �لكلبني �أن يتوقع ح�ضول �لنوبات بدقة. 
لكن ي�ضعب تعميم ��ضتنتاجات �لدر��ضة الأنها ��ضتعملت عّينة 

�ضغرية جد�ً.
تّدعي در��ضات �أخرى �أن �لكالب ت�ضتطيع �أن تنذر �أ�ضحابها 
قبل �ضاعة من وقوع �لنوبة، لكن �تكلت تلك �لدر��ضات على 
��ضتطالعات �ضارك فيها �ملر�ضى وال ميكن �عتبارها جديرة 
ُت���َدّرب  �ل��ت��ي  �ملنظمات  ت��وّل��ت  �أو  �حل���االت،  بع�س  يف  بالثقة 
�لكالب �ضياغة �لتقارير ومن �ملعروف �أنها ت�ضتفيد من ن�ضر 

��ضتنتاجات �إيجابية.
�أن  �لكالب  ت�ضتطيع  �أن يحددو� كيف  �لباحثون  ي�ضتطع  مل 
وقوعها.  م��ن  �ضاعات  حتى  �أو  دق��ائ��ق  قبل  �ل��ن��وب��ات  تر�ضد 
يقول ناثانيل هول، مدير )خمترب بحوث وتعليم �لكالب( 
يف جامعة تك�ضا�س للتكنولوجيا: )ال تتو�فر بحوث حول هذ� 
�ملو�ضوع. بل �إّنها �ضبه معدومة لذ� ال فكرة لدينا عن حقيقة 

ما يح�ضل(.
كهربائية،  �إ���ض��ار�ت  تر�ضد  رمب��ا  �ل��ك��الب  �أن  �لبع�س  يعترب 
�ضل�ضة ال  ح��رك��ات  �أو  �الع��ت��ي��ادي��ة  غ��ري  �لدماغية  ك��امل��وج��ات 
�ملدّربون  يقّدمه  تف�ضري  �أب��رز  يتعّلق  لكن  �لب�ضر.  يالحظها 
بقدرة كالبهم على تعقب �الإ�ضار�ت �لكيماوية �لتي يطلقها 
�لتعّر�س لنوبة عن طريق  �الأ�ضخا�س �لذين يو�ضكون على 
�ل�ضم. يو�ضح هول: )�ضتكون �لفر�ضية �ملبنية على دور حا�ضة 
�ل�ضم منطقية �إذ� كانت �لتغري�ت �لبيوكيماوية تنتج ر�ئحة 
جمّرد  �لفكرة  ه��ذه  تبقى  لكن  �لكلب.  ير�ضدها  �أن  ميكن 
�لرو�ئح،  تلك  طبيعة  ح��ّددن��ا  �إذ�  علمي.  ح��د  على  فر�ضية 

�ضنحقق �إجناز�ً حقيقياً(.
رمبا تعطي هذه �ملعلومات معيار�ً ي�ضتطيع �لباحثون قيا�ضه 
يف �لدر��ضات �لعلمية. بحث هول عن متويل الإطالق در��ضات 
حول �لرو�ئح �ملرتبطة بالنوبات لكن مل يحالفه �حلظ. مل 
�أن  تبنّي  فقد  كلفتها،  ب�ضبب  مطلقاً  �لدر��ضات  تلك  تنطلق 
عملية  هائلة  متغري�ت  على  و�ل�ضيطرة  �ل��ك��الب  ت��دري��ب��ات 
عن  ر�أي��ن��ا  يرتكز  �لنهاية،  )يف  ه��ول:  ي�ضيف  ج���د�ً.  مكلفة 
�إنه  �ضئيلة.  �أدل���ة  على  �ل��ك��الب  ل��دى  �ملده�ضة  �ل�ضم  حا�ضة 

جمال مثري لالهتمام الأنه ال يز�ل غري م�ضتك�ضف(.
تدريب  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملدير  �ضاب،  ينظر مايكل  ب��دوره، 
�لكالب Paws With A Cause يف مي�ضيغان، بعني 
�ل�ضك �إىل �الدعاء�ت �لقائلة �إن �لكالب ت�ضتطيع �إنذ�ر �لب�ضر 

باقرت�ب �لنوبات.
 بح�ضب تقدير�ته، مئة كلب يف �لواليات �ملتحدة كلها يتمتع 

بهذه �لقدر�ت �ملتطورة.
ال تّدعي منظمة )�ضاب( �أن كالبها ت�ضتطيع ر�ضد �لنوبات: 
)يف حاالت كثرية، ال ميكن ترك �مل�ضابني بال�ضرع وحدهم 
الأن نوباتهم تطرح خطورة على حياتهم. من غري �الأخالقي 
�أن نعطي �لنا�س �آمااًل ز�ئفة ونخربهم باأنهم ي�ضتطيعون �أن 
يّتكلو� �الآن على هذ� �لكلب كي يخربهم باقرت�ب �إ�ضابتهم 

بنوبة(.
حتى �أن تلك �لكالب ت�ضبب �الأذى �أحياناً: يف �إحدى �حلاالت 
ذكر �لباحثون �أن �لكلب �لذي ر�فق �أحد �ملر�ضى �أنذره قبل 
�ضبع دق��ائ��ق م��ن وق���وع ن��وب��ات��ه، لكن ���ض��رع��ان م��ا ت��ب��نّي �أنها 
�أعر��س نف�ضية غري مرتبطة بال�ضرع، وز�دت حّدتها بفعل 

تلك �لتنبيهات.

الكالب... تطلق حتذيرًا م�سبقًا ي�سمح 
بتجنب النوبة املر�سية قبل بدايتها!!
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/با�ضكيت فارم للخ�ضرو�ت و�لفو�كه

رخ�ضة رقم:CN 1889443 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عمري �ضعد �ضعيد وحريي �ملن�ضوري %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عبد�ملجيد مانيكوت بادينهاري فاالبيل %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف مانيكوت بادينهاري فالبيل عبد�ملجيد

تعديل وكيل خدمات/حذف عمري �ضعد �ضعيد وحريي �ملن�ضوري
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ضاحة 3.55*1 �ىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ��ضم جتاري من/ با�ضكيت فارم للخ�ضرو�ت و�لفو�كه
BASKET FARM VEGETABLES & FRUITS

�ىل/با�ضكيت فارم لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
BASKET FARM FOODSTUFF TRADING LLC

تعديل ن�ضاط/��ضافة بيع �لتو�بل و�لبهار�ت ومو�د �لعطارة - بالتجزئة )4721030(
تعديل ن�ضاط/��ضافة بيع �الغذية �ملجففة - بالتجزئة )4721021(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�ضرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - بالتجزئة )4721032(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم :   269846         بتاريخ : 2017/3/15
بيانات �الأولوية :

باإ�ضم :  �يج �ضوب �نرتبر�ي�ضيز �ل �ل �ضي
وعنو�نة :  43 كانال �ضرتيت ، �يه بي تي. 4 ، نيويورك ، نيويورك 10002 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43 
خدمات تقدمي �لطعام و�ل�ضر�ب على �لن�ضد ؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�ضر�ب ؛ خدمات �ملطاعم ، يف 

�لفئة 43.
و�ضف �لعالمة : �لعبارة EGG SHOP كتبت باحلروف �لالتينية �لكبرية مع ر�ضم �حلرف "O" من 

كلمة SHOP على �ضكل بي�ضة لديها قدمي دجاجة بطريقة مميزة.
�الإ�ضرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3287  جتاري جزئي
جري�د   -3 ن���اد�ر  فايكوند�  ثيفاكار�ن   -2 �ضامي�س  /مطعم  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�مل��دع��ي/�الوروب��ي��ة لالغذية  �ن  ر�ث��ف��ن ديليفر� جمهويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي  �لبحرية �س.ذ.م.م قد 
من   %9 و�لفائدة  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )34841( وق��دره  مببلغ  عليهم 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�ضد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ضاعة    2017/11/15
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3466  جتاري جزئي
�ن  ���س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا  �ملدعي عليه /نيلي لالت�ضاالت  �ىل 
ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لتجارية  �لقرن  جديد  �ملدعي/موؤ�ض�ضة 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )126623( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
�ملعجل بال  بالنفاذ  �لتام و�ضمول �حلكم  �ل�ضد�د  و�لفائدة 40000 درهم وحتى 
 8.30 �ل�ضاعة    2017/11/22 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة. 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3242  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�حمد �فتخار عبد�لو�حد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�لرحمن ن�ضيب عبد�لرحمن بن ن�ضيب قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )175760.24( 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م 
 8.30 �ل�ضاعة  �مل��و�ف��ق 2017/11/15   �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�ضد�د 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3307  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة بالدي الد�رة �ملطاعم ذ.م.م 2- ح�ضام م�ضباح  بركات علي متويل 
عن نف�ضه وب�ضفته مدير �ضركة بالدي الد�رة �ملطاعم ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/مبارك �حمد حممد بن فهد �ملهريي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
و�لر�ضوم  دره���م   )350000( وق���دره  مببلغ  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول 
  2017/11/21 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�الأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3995  تنفيذ عمايل 
�القامة  حمل  جمهول  �لفنية  للخدمات  �مللكي  باب  �ضده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضيد عزيز �لدين �حمد �ضيد جليل �لدين �حمد قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�و خزينة �ملحكمة باال�ضافة  �لتنفيذ  به وقدره )8390( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ )820( درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»اإمباور« ت�سدد اأق�ساط قرو�س بقيمة
 147 مليون درهم قبل موعد ا�ستحقاقها

•• دبي-الفجر:

الأنظمة  �الإم��������ار�ت  م��وؤ���ض�����ض��ة  �أع��ل��ن��ت 
�أكرب مزود  �لتربيد �ملركزي “�إمباور”، 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل، عن 
�ل�ضنوية  �لن�ضف  �لتز�ماتها  ت�ضديدها 
�ضهرين  قبل  وذلك  بالقرو�س  �ملتعلقة 
من موعد ��ضتحقاقها يف 31 دي�ضمرب 
�ملبلغ   وي�����ض��ك��ل  �مل��ق��ب��ل.  �الأول  ك���ان���ون 
قيمته  و�لبالغ  ��ضتحقاقه  قبل  �ملُ�ضدد 
147 مليون درهم )40 مليون دوالر( 
م�ضرتك  �ئ��ت��م��اين  ت�ضهيل  م��ن  ج����زء�ً 
مالية  وموؤ�ض�ضات  بنوك  جمموعة  من 
دولية وحملية. وقال �أحمد بن �ضعفار، 
على  نتبع  الإم��ب��اور:  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لتربيد  حمطات  يف  ��ضتثمارنا  عند  و��ضرت�تيجية  مدرو�ضة  منهجية  �ل���دو�م 
و�لبنية �لتحتية لل�ضبكة، مبا يتما�ضى مع �لطلب �لفعلي يف �ل�ضوق. ومتكنا من 
حتقيق منو مطرد وم�ضتد�م نتيجة لهذ� �جلهد، �الأمر �لذي مكننا من تلبية 
�لتز�ماتنا وفقاً للجد�ول �لزمنية �ملتفق عليها. ولدينا حالياً نفقات الزمة من 
و�ملنطقة  جنوب  جمري�  قرية  مثل  خمتلفة  م�ضاريع  يف  قدر�تنا  تو�ضيع  �أج��ل 

�لعاملية لالإنتاج �الإعالمي و�خلليج �لتجاري ودبي الند وغريها.
حمفظة  �إجمايل  من  دره��م  مليار   1.7 ت�ضديد  ��ضتطعنا  �ضعفار:  بن  و�أ�ضاف 
2.6 مليار درهم، �الأمر �لذي يوؤكد قوة و��ضتد�مة �ضيا�ضتنا  �لقرو�س �لبالغة 
و�ملوؤ�ض�ضات  �لبنوك  و�أعربت  �ملالية.   ��ضرت�تيجيتنا  فاعلية  وم��دى  �لت�ضغيلية 
�ملالية عن تقديرها ال�ضرت�تيجيتنا �ملتعلقة باالأعمال منوهة بدور ��ضتثمار�تها 
�لتي تخف�س  �جل��ودة  عالية  �ملناطق  �إمباور خدمات تربيد  وتوفر  �أعمالنا.  يف 
�لتقليدية.  �لتربيد  �أنظمة  م��ع  باملقارنة  �لطاقة  ��ضتهالك  م��ن  كبري  ب�ضكل 
وحققت خدمات تربيد �ملناطق وفور�ت كبرية نتيجة ��ضتخد�م حمطات �لتربيد 
�ملركزية عو�ضاً عن وحد�ت �لتربيد يف كل مبنى. وي�ضهم نظام �لتربيد �ملركزي 
�لطاقة  تكاليف  وبالتايل خف�س  �لت�ضغيلية،  و�لتكاليف  �ملال  ر�أ�س  يف تخفي�س 

وتركيب معد�ت تكييف �لهو�ء يف كل مبنى.

اأ�سواق املال اخلليجية ت�ستعر�س االإجراءات 
التي اتخذتها لتحفيز �سوق ال�سندات يف املنطقة

•• دبي-وام:

�ضلطت �لهيئات �لرقابية الأ�ضو�ق �ملال �خلليجية خالل فعاليات �لقمة �الإقليمية 
�ل�ضند�ت  �ضوق  لتحفيز  �تخذتها  �لتي  �الإج����ر�ء�ت  على  �ل�ضوء  �ل��دي��ن  الأ���ض��و�ق 
و�ضول  ت�ضهيل  �إىل  تهدف  م��ب��ادر�ت  ع��دة  ع��ن  �أعلنت  كما  �ملنطقة  يف  و�ل�ضكوك 
�لقمة  �أعمال  ح�ضر  وقد  �مل��ال.  �أ�ضو�ق  �إىل  و�مل�ضتثمرين  �ل�ضند�ت  �إ�ضد�ر  هيئات 
ريتز  فندق  يف  �ملا�ضي  �الأثنني  و�ل�ضكوك  لل�ضند�ت  �خلليج  جمعية  عقدتها  �لتي 
200 م�ضارك من �مل�ضوؤولني  �أكرث من  كارلتون مبركز دبي �ملايل �لعاملي يف دبي 
�لتنفيذيني بال�ضركات و�مل�ضتثمرين �لدوليني و�الإقليميني و�الأطر�ف �لفاعلة يف 
�إىل كبار ممثلي �لهيئات �لرقابية الأ�ضو�ق  �إ�ضافة  �ل�ضوق و�مل�ضوؤولني �حلكوميني 
حلقات  وتناولت  و�الإم���ار�ت.  �ل�ضعودية  �لعربية  و�ململكة  وعمان  �لكويت  يف  �مل��ال 
�ل�ضركات  متويل  م�ضتجد�ت  ت�ضمنت  رئي�ضية  مو�ضوعات  عدة  �لقمة  يف  �لنقا�س 
�ل�ضند�ت  �أنو�ع جديدة من  و��ضتحد�ث  �ملنطقة  �لدوليني حول  �مل�ضتثمرين  و�آر�ء 
�ملنظمة وتوقعات �ل�ضيولة يف �ل�ضوق ومتويل �ال�ضتثمار �الأخ�ضر و�لق�ضايا �لر�هنة 

يف �ضوق �ل�ضكوك.

وزارة تطوير البنية التحتية ت�ستقبل وفدا من كولومبيا
•• دبي-الفجر:

جمهورية  من  وف��د�  دب��ي،  يف  بديو�نها  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وز�رة  ��ضتقبلت 
يف  وجتربتها  لديها  �ملتبعة  �مل��م��ار���ض��ات  �أف�����ض��ل  على  �أطلعته  حيث  كولومبيا، 
�أطلعت  كما  �ملتحدة.  �لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  �لتحتية  �لبينة  تطوير  جم��ال 
�لتحتية،  �لبنية  تطوير  ب��وز�رة  �لت�ضميم  �إد�رة  �ل�ضمري مدير  �أن��و�ر  �ملهند�ضة 
�لوفد �لز�ئر على �أبرز �إجن��از�ت �ل��وز�رة يف جمال �لبنية �لتحتية و�آلية عملها 
لتطوير منظومة �ال�ضتد�مة يف �لدولة، و�أكدت خالل حديثها �أن حكومة دولة 
�الإمار�ت تويل م�ضاريع �لبنية �لتحتية �أهمية كبرية لدورها يف حتقيق منظومة 
�لتنمية �ل�ضاملة، وذلك باالعتماد على وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية باعتبارها 
�ال�ضرت�تيجيني  �ضركائها  وتعاونها مع  للحكومة لالحتادية،  �لتنفيذي  �لذر�ع 
�ل��وز�رة تعمل على تنفيذ  �أن  �إىل  �ل�ضمري  و�أ�ضارت  ب�ضقيها �الحت��ادي و�ملحلي. 
م�ضاريع و�لبنية �لتحتية وفق �أرقى �ملو��ضفات و�ملعايري �لعاملية بهدف حتقيق 
�لدولة  �لتي حققتها  �ملكت�ضبات  على  و�ملحافظة  دوليا،  للدولة  مكانة مرموقة 
خالل م�ضريتها ومن �ضمنها حتقيق �المار�ت �ملركز �الأول عامليا بجودة �لطرق 
منتدى  ع��ن  �ل�����ض��ادر  �لعاملية  �لتناف�ضية  لتقرير  وف��ق��ا  متتالية،  �ضنو�ت   4 ل��� 
دعم  يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهمت  �ل���وز�رة  م�ضاريع  �أن  وذك��رت  �القت�ضادي.  د�فو�س 
�لنمو �القت�ضادي �لذي ت�ضهده دولة �الإمار�ت وحتقيق �أعلى موؤ�ضر�ت �ل�ضعادة 
�الأجندة  دع��م  كله يف  ذل��ك  وي�ضب  �الإم���ار�ت  �أر���س  على  و�ملقيمني  للمو�طنني 
كما قدمت مدير   .2071 �الم��ار�ت  لتحقيق مئوية  للدولة و�ضوال  �لوطنية 
�مل�ضروع  بها  مير  �لتي  �ملر�حل  مبختلف  يتعلق  مف�ضال  �ضرحا  �لت�ضميم  �إد�رة 
�أبتد�أ من �لدر��ضة و�لت�ضميم و�لرت�ضية مرور� مبرحلة �لتنفيذ.  من جانبهم 
تقدم �أع�ضاء �لوفد �لكولومبي �لز�ئر بال�ضكر �إىل وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية 
على ح�ضن �ال�ضتقبال، م�ضيدين بالتطور �لكبري �لذي تتمتع به دولة �المار�ت 
خالل  �ل���وز�رة  وفقه  ت�ضري  �ل��ذي  �ملوؤ�ض�ضي  و�لعمل  �لتحتية،  �لبنية  جم��ال  يف 
خمتلف مر�حل �مل�ضاريع، الفتني �إىل �أن �لهدف من �لزيارة يكمن يف �ال�ضتفادة 
من جتربة دولة �الإمار�ت �ملتميزة يف جمال �لبنية �لتحتية و�الطالع على �أف�ضل 

�ملمار�ضات يف هذ� �ملجال.

وزارة املالية تعلن الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي يف �ساأن �سريبة القيمة امل�سافة

اأبوظبي يف مركز اهتمام قطاع النفط والغاز ال�سيني
�لعا�ضمة  �إن  �ل�����ض��ي��ن��ي��ة،  �ل���وط���ن���ي���ة 
مهم  عاملي  مركز  �أبوظبي  �الإم��ار�ت��ي��ة 
لقطاع �لنفط و�لغاز، معترب�ً �أن �أديبك 
�لعامل  �أنحاء  من  �ل�ضركات  �أم��ام  يتيح 
���ض��ر�ك��ة يف  ل��الإب��ر�م ع��الق��ات  �لفر�ضة 
و�ملناطق  و�إف��ري��ق��ي��ا  �الأو����ض���ط  �ل�����ض��رق 
�ملحيطة، و�أ�ضاف: “ميكننا �حل�ضور يف 
�أديبك من �لو�ضول �إىل �أعلى م�ضتوى 
�ملجاالت  جميع  يف  �لقر�ر  �ضانعي  من 
بقطاع �لنفط و�لغاز، و�الإ�ضهام بالتايل 
�لتجارية  الأعمالنا  �مل�ضتد�م  �لنمو  يف 

على �الأمد �لبعيد«.
ومت�ضي �ل�ضني ودول جمل�س �لتعاون 
عالقات  تطوير  نحو  ق��دم��اً  �خلليجي 
����ض���ر�ك���ة جت���اري���ة ث��ن��ائ��ي��ة، م���ع حترك 
�ل�ضركات �ل�ضينية باجتاه �ضمان مو�رد 
�لبلد�ن  تبحث  بينما  للطاقة،  كافية 
جديدة  �أ����ض���و�ق  ع��ن  للنفط  �مل�����ض��درة 
�مل�ضّب  وفر�س لال�ضتثمار يف �ضناعات 
ومعاجلة  �ل��ن��ف��ط  ت��ك��ري��ر  ت�ضمل  �ل��ت��ي 

�لغاز و�لبرتوكيماويات.
�لوطنية  �ل���ب���رتول  م��وؤ���ض�����ض��ة  وك���ان���ت 
�ل�ضينية قد �أبرمت مع �أدنوك �تفاقية 

�ليا�ضات  �ضركة   تاأ�ضي�س  مبوجبها  مت 
ك�ضركة  �ملحدودة  �لبرتولية  للعمليات 

م�ضاهمة، منذ �لعام 2014. 
وخالل �لعام �جلاري، ح�ضلت �ملوؤ�ض�ضة 
�ل�ضينية  �ل�������ض���رك���ة  م����ع  ب���ال�������ض���ر�ك���ة 
ح�ضة  على  �إنرجي”  “ت�ضاينا  للطاقة 
�ضركة  �أ�ضهم  باملئة من   12 جمموعها 
جانب  �إىل  وذل������ك  �ل����ربي����ة   �أدن��������وك 
�أدنوك.  و�ضركة  �أخ��رى  عاملية  �ضركات 
�هتماما  �ل�ضينية  �ل�����ض��رك��ات  وت��ب��دي 
�لبحرية  �الم���ت���ي���از�ت  ب��ت��ج��دي��د  ب��ال��غ��ا 
�ن��ت��ه��اء �لعقود  �أب��وظ��ب��ي، م��ع ق���رب  يف 
�حلالية مع �ل�ضركاء �لعامليني يف �لعام 

.2018
�ل�ضركاء  ي�ضّخ  �أن  �ملتوقع  م��ن  كذلك 
�ل�����ض��ي��ن��ي��ون �����ض���ت���ث���م���ار�ت ك���ب���رية يف 
�أر�مكو  �إ�ضد�ر �الأ�ضهم �ملرتقب ل�ضركة 
�ململكة  وقعت  م��ار���س،  ويف  �ل�ضعودية. 
�ضل�ضلة  و�ل�����ض��ني  �ل�����ض��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ت�ضل  ق��د  �لتي  �الأول��ي��ة  �ل�ضفقات  م��ن 
عند  دوالر  م��ل��ي��ار   65 �إىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
�لنفط  �تفاقيات  متتد  �إذ  ��ضتكمالها، 
و�ل����غ����از ب���ني �ال���ض��ت��ك�����ض��اف و�الإن����ت����اج، 

و�لتكرير  �ل��غ��از  �ضناعات  �إىل  و���ض��واًل 
مثل �لبرتوكيماويات.

كري�ضتوفر  ق����ال  ذ�ت������ه،  �ل�����ض��ي��اق  ويف 
َه��د���ض��ون، رئ��ي�����س ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة لدى 
�جلهة  �ضركة “دي �إم جي للفعاليات”، 
�ملنظمة حلدث �أديبك، �إن من �لو��ضح 
وهي  �ل�ضني،  من  كل  م�ضلحة  من  �أن 
للنفط  م�����ض��ت��ه��ل��ك  ب���ل���د  �أك�������رب  ث�����اين 
جمل�س  ودول  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات  بعد 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، وه���ي �أك���رب مورد 
�قت�ضادية  ع���الق���ات  ت��ط��وي��ر  ل��ل��ن��ف��ط، 
�أديبك  �أن  �إىل  وثيقة، م�ضري�ً  وجتارية 
�لعالقات،  تلك  تطوير  على  “ي�ضاعد 
�أر�ضية لر�ضم �ل�ضفقات تتجاوز  ويتيح 
�ل�ضرق  منطقة  وت��اأث��ريه��ا  باأهميتها 
�أديبك  يف  جنمع  و�أ���ض��اف:  �الأو�ضط”، 
و�حدة،  مدينة  يف  باأ�ضره  عاملياً  قطاعاً 
وبناء  �ل���ن���م���و  ل���دف���ع  و�ح�������د،  �آن  ويف 
�ل��ع��الق��ات و�إب������ر�م �ل�����ض��ر�ك��ات، لذلك 
ف����اإن �أي����ة ���ض��رك��ة ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى و�ضع 
ب�ضمة لها على خريطة �لقطاع �لعاملية 
�ضوف حتر�س على �أن تكون حا�ضرة يف 

�أديبيك.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�ضركات  �أك����رب  م��ن  ت��اأت��ي جم��م��وع��ة   
�لوطنية  �ل�����ض��رك��ات  ���ض��م��ن  �ل�ضينية 
م�����ض��ارك��ة يف م��ع��ر���س وموؤمتر  �الأك����رب 
�أب���وظ���ب���ي �ل������دويل ل���ل���ب���رتول �أدي���ب���ك، 
�لذي ت�ضت�ضيفه �ضركة برتول �أبوظبي 
�ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت  �أدن����وك  �لوطنية 
�ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�لغاز  �لنفط  �أبرز فعاليات  �أحد  وُيعّد 

يف �لعامل.
وتتطلع �ل�ضركات �ل�ضينية، من خالل 
تاأمني ح�ضة  �إىل  �أديبك،  م�ضاركتها يف 
�لعاملية  و�الأ���ض��و�ق  �مل��و�رد  متز�يدة من 
يف وقت �أّكدت فيه 160 �ضركة �ضينية 
م�ضاركتها يف �حلدث �الأك��رب من نوعه 
�لنفط و�لغاز، وقامت بحجز   يف قطاع 
م�ضاحة تبلغ نحو 2،600 مرت مربع، 
يف حني ُيعترب �جلناح �ل�ضيني �أحد �أكرب 
و�ضيكون  �أديبك.  يف  �لوطنية  �الأجنحة 
�ل�ضينية  �لوطنية  �ل��ب��رتول  ملوؤ�ض�ضة 
بعد  �أدي��ب��ك  يف  وب���ارز�  متميز�  ح�ضور� 
تقوم  �ملنظمني  م��ع  التفاقية  �ب��ر�م��ه��ا 

مبوجبها بتقدمي �لرعاية �لبالتينية.
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ض��ب��ة، ق����ال ي��ول��ي��ان��غ غو، 
�لبرتول  موؤ�ض�ضة  يف  �لتنفيذي  �ملدير 

�ل��ذي  �أدي��ب�����ك،  �أن  بالذك�����ر  جدي�����ر 
و16   13 ب�����������ني  �ل����ف����رتة  يف  ي��ن��ع��ق��د 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف  �جل������اري  ن��وف��م��رب 
“بناء  �ضعار  حتت  للمعار�س،  �لوطني 
�لنمو”،  عجلة  ل��دف��ع  متينة  ع��الق��ات 
 10،000 من  �أك��رث  ��ضت�ضافة  يتوقع 
جهة  و2،200  موؤمتر�ته،  �إىل  موفد 
عن  ف�ضاًل  م��ت��ح��دث،  و900  ع��ار���ض��ة 
 135 100،000 ز�ئر من  �أكرث من 

دولة.
معر�ضاً  ث��اٍن  جانب  من  �أديبك  وميثل 
تعزيز  يف  �لر�غبة  �ل�ضينية  لل�ضركات 
�لد�عمة  �مل��ج��االت  يف  �لعاملية  مكانتها 
ل��ق��ط��اع �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از، م��ث��ل خدمات 
و�الإن�ضاء�ت  و�مل���ع���د�ت  �ل��ن��ف��ط  ح��ق��ول 

و�لبنية �لتحتية و�لنقل.
�لهند�ضة  م���وؤ����ض�������ض���ة  م����ن  ك����ل  وك������ان 
و�الإن�ضاء�ت �لبرتولية �ل�ضينية و�ملكتب 
�لبرتول،  �أن��اب��ي��ب  خل��ط��وط  �ل�ضيني 
م�ضروع  يف  رئي�ضيني  كمقاولني  ال  عممِ
خط �أنابيب �لنفط �لبالغ طوله 360 
حب�ضان  حقل  يربط  و�ل��ذي  كيلومرت�ً 
�أبوظبي مبيناء �لت�ضدير يف  �لربي يف 
�ل��ف��ج��رية، وه���و م�����ض��روع ح��ق��ق جناحاً 
م�ضهود�ً، وو�ضع �ملقاولني �ل�ضينيني يف 
قلب �أحد �أهم م�ضاريع �لبنية �لتحتية 

للنفط و�لغاز يف دولة �الإمار�ت.

موانئ اأبوظبي ت�ستعر�س فر�س االأعمال املتاحة لرجال االأعمال وامل�ستثمرين الهنود
•• دبي- وام:

�ضلطت مو�نئ �أبوظبي - �ملطور �لرئي�س 
و�ملجتمعية  �لتجارية  للمو�نئ  و�مل�ضغل 
�أب��وظ��ب��ي وم��ر�ف��ئ �لفجرية يف  يف �إم���ارة 
ميناء �لفجرية �إ�ضافة �إىل مدينة خليفة 
�ل�ضناعية - �ل�ضوء على فر�س �الأعمال 
و�مل�ضتثمرين  �الأع���م���ال  ل��رج��ال  �مل��ت��اح��ة 
ويف  �ل�ضناعية  خليفة  مب��دي��ن��ة  �ل��ه��ن��ود 
منطقة �لتجارة �حلرة مليناء خليفة. جاء 
�لدورة  �أعمال  يف  م�ضاركتها  خالل  ذلك 
�الإمار�تي  �القت�ضادي  للمنتدى  �لثالثة 
يومي  دب��ي  ت�ضت�ضيفه  �ل��ذي  �لهندي   -
9 نوفمرب �جلاري بهدف مناق�ضة  و   8
بني  �ملتبادلة  �لتجارية  �لفر�س  وتقييم 
�الإم������ار�ت و�ل��ه��ن��د، م��ع �ل��رتك��ي��ز ب�ضكل 
�القت�ضادية  �ل���ق���ط���اع���ات  ع��ل��ى  خ���ا����س 
�لبنية �لتحتية و�ل�ضياحة  �حليوية مثل 

و�لطاقة �ملتجددة و�خلدمات �مل�ضرفية.
�ل�ضام�ضي،  جمعة  حممد  �لكابنت  و�أك��د 
�أبوظبي،  مل���و�ن���ئ  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ملتينة  �الق���ت�������ض���ادي���ة  �ل���ع���الق���ات  ع���ل���ى 
�لتي تربط دول��ة �الإم���ار�ت و�لهند �لتي 
�لتجاريني  �ل�����ض��رك��اء  �أك���رب  �أح���د  تعترب 
�ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ني ل��ل��دول��ة م��ن��ذ ع��ق��ود .. 
بف�ضل  �أب��وظ��ب��ي،  م��و�ن��ئ  “متثل  وق���ال 
موقعها �ال�ضرت�تيجي �ملهم، بو�بة مثالية 
للم�ضتوردين و�مل�ضدرين ورجال �الأعمال 
�ضريعة  �الأ����ض���و�ق  �إىل  للو�ضول  �ل��ه��ن��ود 
والإعادة  �الأو�ضط  �ل�ضرق  مبنطقة  �لنمو 
و�أفريقيا«.  �أوروب�����ا  �إىل  �لب�ضائع  ن��ق��ل 
و�أ�ضاف “ ت�ضاهم مو�نئ �أبوظبي يف فتح 
�آف����اق جت��اري��ة ج��دي��دة م��ع �ل��ه��ن��د، حيث 
�أكرب  خليفة  مليناء  �حل���رة  �ملنطقة  تعد 
�ملناطق �حلرة للتجارة يف �ملنطقة، و�أهم 
�للوج�ضتية  و�خل��دم��ات  للتجارة  م��رك��ز 

هذه  ب��اأن  ف��خ��ورون  ونحن   .. و�لت�ضنيع 
�ملنطقة �حليوية مّتكن �ل�ضركات ورجال 
�الأعمال من �لو�ضول �إىل قاعدة عمالء 
�أربع  4.5 مليار م�ضتهلك يف  تزيد على 

مناطق زمنية حول �لعامل«.
����ض��ت��ه��ل بكلمة  �ل�����ذي  �مل���ن���ت���دى  و���ض��ه��د 
حممد  جمعة  ���ض��ع��ادة  �أل��ق��اه��ا  �فتتاحية 
�مل�ضاعد  �الق��ت�����ض��اد  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ك��ي��ت 
ل�ضوؤون �لتجارة �خلارجية، م�ضاركة عدد 
م��ن ك��ب��ار ق���ادة �الأع��م��ال م��ن �لقطاعني 
�ل�ضوء  �ضلطو�  ح��ي��ث  و�خل���ا����س،  �ل��ع��ام 
�الإمار�تية  �ال�ضتثمار�ت  م�ضاهمة  على 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  دع���م  يف  و�ل��ه��ن��دي��ة 
و�أ�ضار عادل  �لبلدين.  طويلة �الأمد بني 
لل�ضوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��و�ح��دي، 
�أحدث  �أب��وظ��ب��ي، �ىل  م��و�ن��ئ  �مل��ال��ي��ة يف 
�أبرمتها  �لتي  و�ال�ضتثمار�ت  �التفاقيات 
����ض���رك���ة م����و�ن����ئ �أب����وظ����ب����ي، و�ل����ت����ي من 

كو�ضكو  �ضركة  مع  �تفاقية  توقيع  بينها 
�ملالحية للمو�نئ �ملحدودة لتطوير �أكرب 
حمطة لفرز �حلاويات يف منطقة �ل�ضرق 
�لو�ضول  لل�ضركات  تتيح  حيث  �الأو�ضط، 
�مل��و�ن��ئ وحمطات  م��ن  �أو���ض��ع  �ضبكة  �إىل 
وكفاءة  بفاعلية  �لعامل  ح��ول  �حل��اوي��ات 
�أكرب. من جانب �آخر، ��ضتعر�ضت مو�نئ 
قطاعات  دور  �مل��ن��ت��دى  خ���الل  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل���ن���ق���ل و�خل���دم���ات 
�ال�ضتثمار�ت  ت��ع��زي��ز  يف  �ل��ل��وج�����ض��ت��ي��ة 
�الإمار�تية - �لهندية على �ملدى �لبعيد، 
مدينة  توفرها  �لتي  �خل��دم��ات  وك��ذل��ك 
�لتجارة  وم��ن��ط��ق��ة  �ل�����ض��ن��اع��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
�حل�����رة يف م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة .. وم����ن بني 
�مل�ضاريع �ملزمع تنفيذها م�ضتقباًل، �إن�ضاء 
75 وحدة �ضناعات خفيفة و35 خمزناً 
حو�يل  م�ضاحة  على  �حل���رة  �ملنطقة  يف 

مربع. مرت   17،000

•• اأبوظبي -وام:

�لوزر�ء  �عتماد جمل�س  بناًء على  �ملالية  وز�رة  �أعلنت 
 2017 نوفمرب   07 بتاريخ  عقدت  �لتي  جل�ضته  يف 
�آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
للمر�ضوم  �لتنفيذية  حاكم دبي “رعاه �هلل” �لالئحة 
بقانون �حتادي رقم 8 ل�ضنة 2017 يف �ضاأن �ضريبة 

�لقيمة �مل�ضافة.
وحتدد �لالئحة �لتنفيذية للمر�ضوم بقانون �حتادي 
رقم 8 ل�ضنة 2017 يف �ضاأن �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة 
باأنها �ل�ضريبة �لتي تفر�س بن�ضبة %5 على ��ضتري�د 
�ل�ضلع و�خلدمات يف كل مرحلة من مر�حل  وتوريد 
مل  �إذ�  �العتباري،  �لتوريد  وت�ضمل  و�لتوزيع  �الإنتاج 

يذكر ن�س �ضريح لفر�س ن�ضبة �ل�ضفر �أو �الإعفاء.
نائب  �آل مكتوم  ر��ضد  بن  �ل�ضيخ حمد�ن  �ضمو  وق��ال 
حاكم دبي وزير �ملالية: مع �إقر�ر �لالئحة �لتنفيذية 
يف   2017 ل�ضنة   8 رق��م  �حت���ادي  بقانون  للمر�ضوم 
جديدة  مرحلة  ن�ضهد  �مل�ضافة  �لقيمة  �ضريبة  �ضاأن 
�أرقى  من مر�حل تطبيق نظام �ضريبي فاعل، ووفق 
بناء  �إىل  خالله  من  ن�ضعى  و�ل��ذي  �لعاملية،  �ملعايري 
عالقات �ضر�كة بني جميع �جلهات �ملعنية للم�ضاهمة 
�لفاعلة يف �الرتقاء مب�ضرية �لتطور و�الزده��ار �لتي 
�الرتقاء  �الإم���ار�ت عرب �حلر�س على  دول��ة  ت�ضهدها 
بخدمات �لقطاعات �لرئي�ضية �لتي ت�ضهم يف حت�ضني 

حياة �أفر�د �ملجتمع.
تعاريف  �الأول  �لباب  يف  �لتنفيذية  �لالئحة  وت�ضمل 
�لثاين  �ل��ب��اب  يتناول  فيما  �مل�ضتعملة،  �مل�ضطلحات 
بتوريد  �ملتعلقة  �مل���و�د  ت��ن��درج حتته  و�ل���ذي  �ل��ت��وري��د 
�أك���رث م��ن مكون  �ل�ضلع وت��وري��د �خل��دم��ات وت��وري��د 

و�ال�ضتثناء�ت �ملتعلقة بالتوريد �العتباري.
و�أم�����ا �ل���ب���اب �ل��ث��ال��ث ف��ي��ت�����ض��م��ن �مل�����و�د �ل��ت��ي تتعلق 
�لت�ضجيل  طلب  على  تن�س  �لتي  ومنها  بالت�ضجيل 
و�ل��ت�����ض��ج��ي��ل �الإل�����ز�م�����ي و�ل��ت�����ض��ج��ي��ل �الخ���ت���ي���اري، 
كمجموعة  �لت�ضجيل  و���ض��روط  �ملرتبطة  و�الأط���ر�ف 
�ضريبية،  ملجموعة  �ملمثل  �لع�ضو  وتعيني  �ضريبية 
و�إلغاء �لت�ضجيل �ل�ضريبي، و�إلغاء ت�ضجيل جمموعة 
�ضريبية �أو �لتعديل عليه، و�ال�ضتثناء من �لت�ضجيل، 
و�اللتز�مات  بقانون،  �ملر�ضوم  نفاذ  عند  و�لت�ضجيل 

�لو�جبة قبل �إلغاء �لت�ضجيل �ل�ضريبي.
ويتناول �لباب �لر�بع من �لالئحة �لتنفيذية �لقو�عد 
�ملتعلقة بالتوريد�ت ويت�ضمن �ملو�د �ملتعلقة بال�ضريبة 
لل�ضلع  �لتوريد  ومكان  �لتوريد،  تاريخ  يف  �مل�ضتحقة 
�لتي يتم ت�ضليمها يف �لدولة، ومكان توريد �خلدمات 
خدمات  بع�س  ت��وري��د  وم��ك��ان  ب��ال��ع��ق��ار�ت،  �ملتعلقة 
و�خلدمات  �الت�ضاالت  خدمات  توريد  ومكان  �لنقل، 
�الإل��ك��رتون��ي��ة، و�ل��ت��وري��د�ت م��ا ب��ني �ل���دول �ملطبقة، 
و�ل��ق��ي��م��ة �ل�����ض��وق��ي��ة و�ل�����ض��ع��ر غ��ري ���ض��ام��ل �ل�ضريبة 

و�خل�ضم و�لدعم و�لق�ضائم.
�آل��ي��ة ه��ام�����س �لربح  �إىل  �ل��ب��اب �خل��ام�����س  وي��ت��ط��رق 
�حت�ضاب  �آل���ي���ات  ت�����ض��رح  �ل��ت��ي   29 �مل�����ادة  وي��ت�����ض��م��ن 
�لباب  ي��ت��ن��اول  بينما  �ل��رب��ح  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �ل�ضريبة 
�ل�ضفر  ل��ن�����ض��ب��ة  �خل��ا���ض��ع��ة  �ل����ت����وري����د�ت  �ل�������ض���اد����س 
على  �ل�ضفر  ن�ضبة  بتطبيق  �ملتعلقة  �مل��و�د  ويت�ضمن 
ت�ضدير  على  �ل�ضفر  ن�ضبة  وتطبيق  �ل�ضلع  ت�ضدير 
�خلدمات وتطبيق ن�ضبة �ل�ضفر على ت�ضدير خدمات 
�الت�ضاالت وتطبيق ن�ضبة �ل�ضفر على خدمات �لنقل 
على  �ل�ضفر  ن�ضبة  وتطبيق  و�ل�ضلع  للركاب  �ل��دويل 
على  �ل�ضفر  ن�ضبة  تطبيق  و  �لنقل،  و�ضائط  بع�س 
�لنقل،  و�ضائط  بتوريد  �ملرتبطة  و�خل��دم��ات  �ل�ضلع 

و�ملباين  �لثمينة  �ملعادن  على  �ل�ضفر  ن�ضبة  وتطبيق 
�ل�ضكنية، وتطبيق ن�ضبة �ل�ضفر على �ملباين �مل�ضممة 
وتطبيق  �خل��ريي��ة،  �جلمعيات  ال�ضتخد�م  خ�ضي�ضاً 
و�لتي  �حلديثة  �ل�ضكنية  �ملباين  على  �ل�ضفر  ن�ضبة 
خدمات  ع��ل��ى  �ل�ضفر  ن�ضبة  وتطبيق  حت��وي��ل��ه��ا،  مت 
�لتعليم وتطبيق ن�ضبة �ل�ضفر على خدمات �لرعاية 

�ل�ضحية.
ويتناول �لباب �ل�ضابع �لتوريد�ت �ملعفاة من �ل�ضريبة 
ويت�ضمن �ملو�د �ملتعلقة باملعاملة �ل�ضريبية للخدمات 
�ملالية و�إعفاء �ملباين �ل�ضكنية و�إعفاء �الأر�س �لف�ضاء 

و�إعفاء خدمات �لنقل �ملحلي للركاب.
عن  �ل�ضريبة  �حت�ضاب  �إىل  �لثامن  �ل��ب��اب  ويتطرق 
توريد�ت حمددة وي�ضتمل على �ملو�د �ملتعلقة بفر�س 
�ل�ضريبة على توريد �أكرث من مكون و�الأحكام �لعامة 
مبوجب  �ل�ضريبة  وح�ضاب  �ل�ضلع  با�ضتري�د  �ملتعلقة 
�آلية �الحت�ضاب �لعك�ضي على ��ضتري�د �ل�ضلع �ملعنية �أو 
�خلدمات �ملعنية و�ملدفوعات �ملتعلقة بال�ضلع �ملنقولة 
�إىل دول مطبقة �أخرى و�ال�ضتري�د بو��ضطة �أ�ضخا�س 

غري م�ضجلني.
�ملادة  �ملحددة يف  �ملناطق  فيتناول  �لتا�ضع  �لباب  و�أم��ا 
وي��ت��ن��اول �ل��ب��اب �ل��ع��ا���ض��ر م��ن �ل��الئ��ح��ة ح�ضاب   51
��ضرتد�د  ح��ول  م��و�د  ويت�ضمن  �مل�ضتحقة  �ل�ضريبة 
�ملعفاة،  ب���ال���ت���وري���د�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���دخ���الت  ���ض��ري��ب��ة 
و�ضريبة �ملدخالت غري �لقابلة لال�ضرتد�د، وحاالت 

خا�ضة ل�ضريبة �ملدخالت.
�ل��ب��اب �حل����ادي ع�ضر م��ن �لالئحة  ي��ت��ن��اول  يف ح��ني 
�ملادة  ويت�ضمن  �ملدخالت  �ضريبة  تق�ضيم  �لتنفيذية 
55 حول تق�ضيم �ضريبة �ملدخالت و�ملادة 56 حول 
ويتناول  ����ض��رتد�ده��ا.  بعد  �مل��دخ��الت  �ضريبة  تعديل 
�لر�أ�ضمالية  �الأ�����ض����ول  ن���ظ���ام  ع�����ض��ر  �ل���ث���اين  �ل���ب���اب 

�أ�ضواًل  تعترب  �ل��ت��ي  �الأ����ض���ول   57 �مل����ادة  ويت�ضمن 
نظام  �ضمن  �لت�ضويات  ح��ول   58 و�مل���ادة  ر�أ�ضمالية 

�الأ�ضول �لر�أ�ضمالية.
�ل�ضريبية  �لفو�تري  �لثالث ع�ضر فيناق�س  �لباب  �أما 
 59 �مل��ادة  ويت�ضمن  �ل�ضريبية  �لد�ئنة  و�الإ�ضعار�ت 
�الإ�ضعار  ح��ول   60 و�مل��ادة  �ل�ضريبية  �لفو�تري  ح��ول 
 .. �لفل�س  ك�ضور  ح��ول   61 و�مل��ادة  �ل�ضريبي  �لد�ئن 
�ل�ضريبية  �الإق�����ر�ر�ت  ع�ضر  �ل��ر�ب��ع  �ل��ب��اب  وي��ت��ن��اول 
مبدة  متعلقة  م��و�د  ويت�ضمن  �ل�ضريبية  و�ل��ف��رت�ت 
حالة  يف  �ل�ضريبية  و�ل��ف��رت�ت  �ل�ضريبية،  �ل��ف��رتة 

فقد�ن �الأهلية، �الإقر�ر �ل�ضريبي و�ضد�د �ل�ضريبة.
فائ�س  ����ض��رتد�د  �إىل  ع�ضر  �خل��ام�����س  �ل��ب��اب  وي�ضري 
فائ�س  ��ضرتد�د  65 حول  �مل��ادة  ويت�ضمن  �ل�ضريبة 
�ل�ضريبة، ويتناول �لباب �ل�ضاد�س ع�ضر �أحكام �أخرى 
يف �ال�ضرتد�د ويت�ضمن �ملادة 66 حول �مل�ضكن �جلديد 
 68 67 حول �ل��زو�ر لغر�س �الأعمال و�مل��ادة  و�مل��ادة 
�حلكومات  ح��ول   69 و�مل���ادة  �لز�ئرين  �ل�ضياح  ح��ول 

�الأجنبية.
�ملتعلقة   70 �مل���ادة  على  ع�ضر  �ل�ضابع  �ل��ب��اب  وين�س 
مبتطلبات  �ملتعلقة   71 و�مل���ادة  �النتقالية  باالأحكام 
�الحتفاظ بال�ضجالت و�ملادة 72 �ملتعلقة باالحتفاظ 
ك��م��ا تت�ضمن   .. �ل��ت��ي مت���ت  �ل���ت���وري���د�ت  ب�����ض��ج��الت 
�لالئحة �لتنفيذية �لباب �لثامن ع�ضر حول �الأحكام 

�خلتامية.
هذ� و�ضيتم ن�ضر م�ضودة �لالئحة �لتنفيذية للمر�ضوم 
بقانون �حتادي رقم 8 ل�ضنة 2017 يف �ضاأن �ضريبة 
�ملوقع  على  �ل��ق��ادم،  �الأ�ضبوع  بد�ية  �مل�ضافة  �لقيمة 
www.mof.gov. �ملالية  ل���وز�رة  �الإل��ك��رتوين 

ae، و�ملوقع �الإلكرتوين للهيئة �الحتادية لل�ضر�ئب 
.www.tax.gov.ae

% الزيادة يف  % اىل 119   6.5
اأ�سعار »االيبور« بح�سب اآجالها

•• اأبوظبي-وام:

�لتعامالت  على  �لفائدة  �أ�ضعار  و��ضلت 
بالدرهم بني �لبنوك “�اليبور” قفز�تها 
 6.5% بني  ن�ضبتها  وتر�وحت  �لكبرية 
�ىل %119 بح�ضب �آجالها �ملحددة من 

ليلة وحتى �ضنة و�حدة.
وت��ظ��ه��ر �إح�������ض���اء�ت م�����ض��رف �الم����ار�ت 
�الرتفاع  م��ن  �الأك����رب  �لن�ضبة  �مل���رك���زي 
ل�ضالح  �ضجل  بالدرهم  �لتعامالت  على 
بتاريخ  بلغت  و�لتي  و�ح��دة  ليلة  �الأج��ل 
�م�س 101 نقطة بنمو ن�ضبته 119% 
م��ق��ارن��ة م���ع ���ض��ه��ر دي�����ض��م��رب م���ن �لعام 
 46 �ىل  ف��ي��ه  و���ض��ل��ت  و�ل�����ذي   2016
ن��ق��ط��ة �أ����ض���ا����س. �أم����ا ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د �ضعر 
�لفائدة على �الأجل �ملحدد باأ�ضبوع فقد 
 90% ن�ضبتها  بزيادة  112 نقطة  بلغ 
يف حال مقارنتها مبا كانت عليه يف نهاية 
�لعام �ملا�ضي.. يف حني و�ضلت على �أجل 
ن�ضبته  ب��ن��م��و  ن��ق��ط��ة   135 ���ض��ه��ر  مل����دة 
�لفائدة  ���ض��ع��ر  ي��خ�����س  م��ا  ويف   .80%
ع��ل��ى �الأج����ل مل���دة 3 ���ض��ه��ور ف��ق��د �رتفع 
ن�ضبته  ب��ن��م��و  �ل���ي���وم  ن��ق��ط��ة   156 �ىل 
�ملا�ضي  دي�ضمرب  مع  مقارنة   15.5%
ملدة  �أج��ل  178 نقطة على  �ىل  و�رتفع 
%6.5 و�ضعد  6 �ضهور بزيادة ن�ضبتها 
نقطة   223 �ىل  ع����ام  مل����دة  �أج����ل  ع��ل��ى 
�ملتوقع  وم��ن   .6.7% ن�ضبتها  ب��زي��ادة 
على  �لفائدة  �أ�ضعار  يف  �لزيادة  ��ضتمر�ر 
مع  خا�ضة  �ملحلية  بالعملة  �لتعامالت 
�لفيدر�يل  ��ضتمر�ر  عن  �حلديث  زي��ادة 
�ملزيد  �إق���ر�ر  �الأم��ري��ك��ي يف توجهه نحو 

من �لرفع خالل �لفرتة �لقادمة.
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»تكنو 2017« ي�سلط ال�سوء على 
اأحدث منتجات ال�سلب واحلديد 

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت �ضركة �لفجر للمعلومات و�خلدمات �ن قطاع �ل�ضلب �لعاملي ي�ضهد 
لل�ضلب  �لعاملية  �لر�بطة  عن  �ضادر  تقرير  �ىل  و����ض��ارت  ملحوظا  تطور� 
�إىل  �ملائة، لي�ضل  7 يف  �لعاملي على �ل�ضلب بن�ضبة  يتوقع �ن ينمو �لطلب 
�ل�ضركة  و��ضافت  �لعام.  ه��ذ�  م��رتي  مليار طن   1.622 قليال من  �أك��رث 
�نه بناء على �لتقرير، من �ملتوقع �أن ي�ضل �إىل حو�يل 1.648 مليار طن 
مرتي يف عام 2018. وباالإ�ضافة �إىل ذلك، وباال�ضتناد �ىل �لتقرير نف�ضه 
 6.753 �إىل  �الأو���ض��ط  �ل�ضرق  منطقة  يف  �خل��ام  �ل�ضلب  �إنتاج  �رتفع  لقد 
 5.655 ب�  مقارنة   ،19.42% بن�ضبة   2017 �ضبتمرب  يف  طن  مليون 
مليون طن يف نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�ضي. وقد بلغ �إجمايل �إنتاج دولة 
239،000 طن يف �ضبتمرب  �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من �ل�ضلب �خلام 

2017، بزيادة 24.48% عن �لعام �ل�ضابق.
تنظيم  عن  و�خلدمات  للمعلومات  �لفجر  �ضركة  �أعلنت  �ل�ضياق،  هذ�  ويف 
و�ملقت�ضر ح�ضًر� على  �ملنطقة،  �لوحيد يف  �ل��دويل  �لتجاري  تكنو  معر�س 
�أغر��س �لت�ضنيع و�لتكنولوجيا و�حللول، خالل �لفرتة من 17 �إىل 19 

دي�ضمرب 2017، يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.
فهو  �ملعنية،  �لت�ضنيع  قطاعات  على  �ل�ضوء  ت�ضليط  على  �ملعر�س  ويعمل 
يجمع كذلك بني نطاقات و��ضعة من �البتكار و�لتقنيات �ملتطورة و�الآالت 
ا من�ضة للخرب�ء  �أي�ضً �لذكية وتكنولوجيا �ملو�د. ويوفر �ملعر�س �لتجاري 
كما  �ل�ضوق.  يف  لالنخر�ط  �ملتكاملة  و�الأ�ضاليب  �ملمار�ضات  �أف�ضل  لتبادل 

ديناميات  لفهم  يقدم فر�ضة مربحة 
�ل�ضوق �حلالية و�آثارها على �الأعمال 

�لتجارية.
ُيعقد  �لذي  تكنو  وي�ضتهدف معر�س 
��ضت�ضافة  �أي�����ام،  ث��الث��ة  م����د�ر  ع��ل��ى 
�أكرث من 120 عالمة جتارية دولية 
12 بلًد�.  �أك���رث م��ن  و�إق��ل��ي��م��ي��ة م��ن 
��ضرت�تيجية  من�ضة  �مل��ع��ر���س  وي��ع��د 
بني  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ت��و����ض��ل  يف  ت�ضاهم 
�أجل  و�ل���زو�ر من  �ل��ق��ر�ر  كبار �ضناع 
و�إقامة  �لتجارية  �لفر�س  ��ضتك�ضاف 
هذ�  ويف  ه����ام����ة.  ع���امل���ي���ة  �����ض����ر�ك����ات 
�الإط������ار، ق���ال ���ض��ات��ي�����س خ��ان��ا، �ملدير 
للمعلومات  �ل��ف��ج��ر  ل�����ض��رك��ة  �ل���ع���ام 

عدة  عن  م��وؤخ��ًر�  �الإع���الن  مع  “�ن�ضجاما  للمعر�س:  �ملنظمة  و�خل��دم��ات 
م�ضاريع جديدة يف �لبنية �لتحتية وخطوط �الأنابيب و�ملطار�ت و�لعقار�ت 
فاإن  �إىل مبادرة �حلكومة لتنويع �القت�ضاد،  باالإ�ضافة  �ل�ضناعي  و�لقطاع 
�ضناعة �ل�ضلب ُمقبلة على منو �ضخم. حيث �أ�ضبحت �ضناعة �ل�ضلب - يف 
�لوقت �حلا�ضر - �لعن�ضر �الأ�ضا�ضي و�لعن�ضر �ال�ضا�ضي لكل �قت�ضاد متطور 
ا«.  و�أ�ضاف خانا: يعمل  ونامي، فهي تغزو �لبلد�ن و�الأ�ضو�ق طواًل وعر�ضً
ي�ضلط  كما  �ل�ضلب،  �ضناعة  روؤى  ملناق�ضة  ��ضرت�تيجية  كمن�ضة  ملعر�س 
يف  وتت�ضح  �لعام  ه��ذ�  تت�ضكل  �لتي  �ل�ضلب  �ضناعة  �جتاهات  على  �ل�ضوء 

�الأ�ضهر �ملقبلة.
ويف �ضياق مت�ضل، �أ�ضافت روبا�ضري �ضينغ، مديرة �ملعر�س قائلة: “معر�س 
لتعزيز  و�ل��الزم��ة  �حلديثة  �لتقنيات  جلميع  متكاملة  حلوال  يطرح  تكنو 
قطاعات �لت�ضنيع و�لنمو �ل�ضناعي. ُيّعُد �ل�ضرق �الأو�ضط و�الإمار�ت �لعربية 
�لقطاعات  ت�ضهد منو  و�لتي  ديناميكية،  �الأك��رث  �الأ�ضو�ق  �ملتحدة من بني 
و�ل��زو�ر �ىل معر�س  �لعار�ضني  �ن  �لنفطية كذلك. ونحن على ثقة  غري 
تكنو 2017 �ضيتمكنو� من �لتعرف على �أحدث �لتطور�ت و�البتكار�ت يف 
و�لكفاءة  �الأعمال  �إنتاجية  حت�ضني  على  �أي�ضا  ي�ضاعد  مما  �ل�ضناعة،  هذه 
نقطة  لتقدمي  مم  �ضُ ق��د  �ملعر�س  الأن  �لت�ضنيع،  قطاعات  وخ���ارج  د�خ���ل 
تو��ضل ��ضتثنائية من �أجل خلق فر�س جتارية جديدة، ول�ضمان عائد قوي 

على �ال�ضتثمار يف �لوقت ذ�ته«.

وفد ياباين يطلع على اأن�سطة 
ومزايا حرة مطار ال�سارقة

•• ال�صارقة -وام:

�ليابانية  �خلارجية  �لتجارة  هيئة  ع��ام  مدير  برئا�ضة  ي��اب��اين  وف��د  �طلع 
-جيرتو  يف دبي على �ن�ضطة وم�ضاريع ومز�يا �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�ضارقة 
�حلرة  �ملنطقة  هيئة  �مل��زروع��ي مدير  �ضامل  �ضعود  �ضعادة  �ك��د  و   . �ل��دويل 
��ضتقباله  خ��الل  باحلمرية  �حل��رة  �ملنطقة  وهيئة  �ل��دويل  �ل�ضارقة  ملطار 
�لوفد على متانة �لعالقات �القت�ضادية �لتي تربط دولة �المار�ت �لعربية 
�ذ  �ملتبادلة  �ال�ضتثمار�ت  بزيادة منو حجم  و�لتي ترتجم  باليابان  �ملتحدة 
�مل�ضتثمرين  ل��دى  خا�ضة  بجاذبية  �ل�ضارقة  ب��اإم��ارة  �حل��رة  �ملناطق  حتظى 
كان  وت�ضهيالت  مز�يا  من  به  تتمتع  ملا  �لقطاعات  خمتلف  ويف  �ليابانيني 
لها �لدور �الأكرب يف تعزيز مكانتها على خريطة �ال�ضتثمار �لعاملي وجذب 

روؤو�س �الأمو�ل �ليابانية وغريها من خمتلف بلد�ن �لعامل.
�حلرة  �ملنطقة  و�أن�ضطة  م�ضاريع  �لز�ئر  �لوفد  �م��ام  �ملزروعي  و��ضتعر�س 
و�أح����دث �خل��دم��ات و�مل��ز�ي��ا �ل��ب��ارزة �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا ب��االإ���ض��اف��ة لالإجناز�ت 
و�لنجاحات �لتي حققتها �ملنطقة وقطاعات �الأعمال �لتي تعمل بها و�أهم 
ع��و�م��ل �جل���ذب �ل��ت��ي متيزها ع��رب �تباعها الأف�����ض��ل �مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة يف 
تقدمي �خلدمات �لنوعية �لتي ت�ضاعد على جذب �ال�ضتثمار�ت للعمل بجو 
��ضتثماري �آمن وبنية حتتية متكاملة باالإ�ضافة للملكية �لكاملة و�العفاء�ت 
�ل�ضريبية مما يتيح فر�ضا كبرية لل�ضناعات و�ملن�ضاآت �لتجارية و�خلدمية 
�لتي  �لتو�ضعات  ح��ول  ���ض��رح  �ىل  �ل��وف��د  ��ضتمع  كما  و�ال���ض��ت��م��ر�ر  �ل��ن��ج��اح 
جتريها �ملنطقة وخططها �مل�ضتقبلية.  و�أ�ضاد �لوفد �لز�ئر مبر�فق �ملنطقة 
�ملميزة  و�لت�ضهيالت  �للوج�ضتية  و�خل��دم��ات  �لعاملي  �مل�ضتوى  ذ�ت  �حل��رة 
عامال  تعترب  و�ل��ت��ي  و�ملهتمني  �الأم����و�ل  روؤو����س  و�أ���ض��ح��اب  للم�ضتثمرين 

م�ضاعد� لتوثيق �لتعاون و��ضتقطاب �ملزيد من �ال�ضتثمار�ت �ليابانية.

ميزانية احتادية حتتفي باالإن�سان وحتتفل باآخر برميل نفط
•• اأبوظبي-وام:

�مليز�نية  ت�ضمنتها  �لتي  �الأرق��ام  عك�ضت 
 2021-2018 ل���الأع���و�م  �الحت���ادي���ة 
�الأول  �أم�س  �ل���وزر�ء  جمل�س  �أقرها  كما 
م���دى  دره�������م  م���ل���ي���ار   201 وب���ق���ي���م���ة 
�الإمار�ت  دولة  حققتها  �لتي  �لنجاحات 
�ل��ت��ي تركز  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
�الإم��ار�ت��ي يعد  �الن�ضان  �أن  على حقيقة 
�لعن�ضر �لرئي�س يف �إد�مة عجلة �لتنمية 
�ل�����ض��ام��ل��ة م���ن ج��ه��ة و�مل�����ض��ي ق���دم���ا يف 
ع�ضر  ت��ودي��ع  يف  �ملتمثل  �ل��وع��د  حتقيق 
�ل��ن��ف��ط وف��ق��ا لتوجهات  �الع��ت��م��اد ع��ل��ى 

�لقيادة �لر�ضيدة.
وت�ضمن م�ضروع �مليز�نية �لعام لالحتاد 
للعام 2018 �أنفاقا بقيمة 50.4 مليار 
مقارنة   3.5% ن�ضبتها  وب��زي��ادة  دره��م 
�لبالغة   2017 �ل���ع���ام  م��ي��ز�ن��ي��ة  م���ع 

48.7 مليار درهم.
وي������وؤك������د �ل����ع����دي����د م�����ن خ��������رب�ء �مل�����ال 

و�القت�ضاد �أن �ضدور �مليز�نية دون عجز 
يعد نقطة حتول وداللة و��ضحة على �أن 
�لتنموية  خطتها  يف  �حل��ك��وم��ة  �ه���د�ف 
�ن��ه يعني  �ل�ضحيح كما  ب��االإجت��اه  ت�ضري 
دولة  �أن  �لدولية  للمرجعيات  بالن�ضبة 
�الإم��ار�ت جعلت من �لعام 2016 ذروة 
�لذي  �ل��ق�����ض��ري  للعجز  �ل��ب��ي��اين  �خل���ط 

�أحدثه �النخفا�س يف �أ�ضعار �لنفط.
�لرحب  �ل��ت��ب��وي��ب  �أن  �خل������رب�ء  وق�����ال 
�الن�ضان  تنمية  على  وتركيزه  لالأنفاق 
وخ��دم��ة ����ض��ت��د�م��ة رف��اه��ي��ت��ه ي��ع��رب عن 
�إلتز�م كبري من قبل �حلكومة مبقايي�س 
�لتنمية �لدولية وذلك ف�ضال عن كونه 
�الإئتماين  للت�ضنيف  م���ع���زز�  ع��ن�����ض��ر� 
��ضتثنائية يف  لالإمار�ت �لذي يعد حالة 
�ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  لكربيات  وفقا  �لتميز 

و�لعاملية.
يف �لتغطيات �لتحليلية مل�ضروع �مليز�نية 
�الحت���ادي���ة �ل��ت��ي ج���رى ر���ض��ده��ا عقب 
�قر�رها من جمل�س �لوزر�ء هناك ر�ضائل 

�ل�ضمو  �ضاحب  عممها  عديدة  �أ�ضا�ضية 
�آل مكتوم نائب  �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
بيان  يعزز  وهو  “رعاه �هلل”  دبي  حاكم 
�إي�ضاحية  ب��ت��غ��ري��د�ت  �مل���و�زن���ة  م�����ض��روع 
تعيد �لتذكري بفل�ضفة �حلكم �لذي يرى 

يف �الن�ضان هدفا �أوال للدولة.
درجة  يف  مت��ث��ل��ت  �ل��ر���ض��ائ��ل  ه���ذه  �أوىل 
�ال����ض���ت���ق���ر�ر �ل��ع��ال��ي��ة �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 
�أو�ضطي  �ضرق  �إقليم  يف  �الإم����ار�ت  دول��ة 
لتحقيق  �مل��ت��و����ض��ل  و�ضعيها  م�ضطرب 

�هد�فها �لتنموية �ل�ضاملة.
ت��ط��ب��ي��ق مبد�أ  �ل���دول���ة يف  وب���ع���د جن����اح 
 –  2013 ل��الأع��و�م  �لثالثية  �مل��و�زن��ة 
�ملو�زنة  �ىل  �الن���ت���ق���ال  ج����رى   2016
متكني  ي�ضتهدف  ن��ح��و  ع��ل��ى  �خلم�ضية 
�لوز�ر�ت من و�ضع بر�مج طويلة �الأمد 
الأعمالها وهذ� يعني دوليا جدية عالية 
يف “خطط �لتنمية �لتي تاأتي يف �ال�ضا�س 
كرتجمة حقيقية لروؤية 2021 وروؤية 

.»2030
�مل�ضتوى  ع��ل��ى  �مل��و���ض��وع��ي  �مل���ع���ادل  ويف 
�لد�خلي فان ذلك يعني �جلدية �لناجزة 
�الأمن  دول��ة  مفهوم  وتعميق  تر�ضيخ  يف 
و�الأمان يف مو�جهة �لتقلبات �القليمية 
�أو يف  و�ل��دول��ي��ة ���ض��و�ء يف ق�ضايا �الأم���ن 

�أد�ء �القت�ضاد �لكلي و�جلزئي.
�ما �لر�ضالة �لثانية �لتي حظيت باهتمام 
�خلرب�ء فقد كانت موقع �ل�ضد�رة �لذي 
�لعامة  �مليز�نية  يف  “�الن�ضان”  يحتله 
يف  رقميا  ك�ضفا  تعترب  �ل��ت��ي  �الحت��ادي��ة 

�الأد�ء �الإقت�ضادي للدولة و�أجهزتها.
�الأولوية  �مل��ي��ز�ن��ي��ة م��وق��ع  �أع��ط��ت  ف��ق��د 
وللتعليم  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ل��رب�م��ج  �ل��ر�ج��ح��ة 
و�ل�ضحة يف �النفاق.. كما جعلت وقاية 
�ملجتمع و�لتنمية �الجتماعية جزء� من 
ر�ضالة �لرفاهية و�ل�ضعادة �لتي يج�ضدها 
�لنهج  ه��ذ�  باعتبار  �حلكومي  �لت�ضكيل 
�لريادي ظاهرة �أممية تكاد تكون �الأوىل 

من نوعها.

حمل  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لثالثة  �لر�ضالة  �أم���ا 
حتليالت �خل��رب�ء فهي �ط��الق جمل�س 
و�ضط  م��ن  �الحت��ادي��ة  �مليز�نية  �ل����وزر�ء 
معرو�ضة  للمعرفة  عنو�ن  مليون   1.5
يف م��ع��ر���س �ل�����ض��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب وه���و ما 
�أ�ضا�س  ه���و  و�مل���ع���رف���ة  �ل��ع��ل��م  �أن  ي���وؤك���د 
�لريادة  دول��ة  يف  �لب�ضري  �لعن�ضر  بناء 
و�ملناف�ضة  �لذكية  و�خل��دم��ات  و�البتكار 
���ض��م��ن �مل���وؤ����ض���ر�ت �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي باتت 
جنبا  مميزة  مر�كز  فيها  حتقق  �لدولة 
�ىل جانب مع كربيات �لدولة �ملتقدمة.

�لعديد  �الحت��ادي��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  وت�ضمنت 
م��ن �ل����دالالت �ل��ك��ث��رية �الخ����رى و�لتي 
مميزة  �إمار�تية  قدرة  جمملها  يف  توؤكد 
�ضمنها  وم����ن  �مل�����ض��ت��وي��ات  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
�القت�ضادي و�ملعززة باالآليات �لتنفيذية 
�لنمو  م��ع��دالت  ����ض��ط��ر�د  ت�ضمن  �ل��ت��ي 
�لنهاية  و�لتناف�ضية وت�ضكل يف  و�جل��ودة 
�لتنموي  “لالحتفال  حقيقيا  ��ضتعد�د� 

�لناجز باآخر برميل نفط«.

د. �سيف ال�سيعري : هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي » اأدويا« �سريك وداعم ا�سرتاتيجي لفعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

�سلط ال�سوء على مزايا دبي الفريدة

وفد موؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار يركز على امل�ساريع املبتكرة يف البعثة التجارية للواليات املتحدة
كل  يف  �لتنفيذيني  و�مل���در�ء  و�ل�ضناعيني 

من مدينة �ضياتل، وبورتالند.
�هلل  عبد  �لوفد، معايل  ��ضتقبال  يف  وك��ان 
�الإمار�ت  �لعام لدولة  �لقن�ضل  �ل�ضبو�ضي، 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة يف ل���و����س �أجن���ل���و����س، 
�الأعمال  بدعم من جمل�س  �لوفد  وحظي 
�لوفد  وع���ر����س  �الإم�����ار�ت�����ي.  �الأم���ري���ك���ي 
و�الجتماعات  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���زي���ار�ت  خ���الل 
جمال  يف  دبي  ��ضرت�تيجيات  �ملدينتني  يف 
�ملتعلقة  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية 
�لنا�ضئة يف  ب��االأ���ض��و�ق  �ل�����ض��رك��ات  رب��ط  يف 
و�ضبه  و�أفريقيا،  �الأو�ضط،  �ل�ضرق  منطقة 

�لقارة �لهندية، ور�بطة �لدول �مل�ضتقلة.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ق��رق��اوي،  ف��ه��د  وق���ال 
عززت  �ال���ض��ت��ث��م��ار:  لتنمية  دب���ي  ملوؤ�ض�ضة 
�ملكان  باعتبارها  مكانتها  م��ن  دب��ي  �إم���ارة 
وبرتكيزنا  �الأمريكية،  لل�ضركات  �الأم��ث��ل 
خالل �الأعو�م �لثالث �ملا�ضية على �ملعرفة 
�الأمريكية  �ل�����ض��رك��ات  و�إط����الع  و�الب��ت��ك��ار 

•• دبي-الفجر: 

�ال�ضتثمار،  لتنمية  دبي  موؤ�ض�ضة  �ختتمت 
بعثتها  دب��ي،  �قت�ضادية  موؤ�ض�ضات  �إح��دى 
�لتجارية �إىل �لواليات �ملتحدة، حيث بحث 
و�لرتكيز  �لتنمية  ��ضرت�تيجيات  �ل��وف��د 
على �ال�ضتثمار�ت �ملبتكرة �لتي من �ضاأنها 
تعزيز حتول �إمارة دبي �إىل �قت�ضاد معريف 
�لر�بعة  �لزيارة  ومركز لالبتكار. وهدفت 
�ل�ضوء  ت�����ض��ل��ي��ط  �إىل  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 
�الإم��ارة كمركز  �لذي حققته  �لنجاح  على 
لالبتكار�ت �لنا�ضئة وبو�بة الأ�ضرع �الأ�ضو�ق 

�الإقليمية منو� يف �لعامل.
وز�ر وفد موؤ�ض�ضة دبي لتنمية �ال�ضتثمار، 
مب�����ض��ارك��ة ك��ل م���ن: جم��م��وع��ة �الإم�����ار�ت، 
وم���رك���ز دب����ي ل��ل�����ض��ل��ع �مل���ت���ع���ددة، ود�ئ�����رة 
جمموعة  �لتجاري،  و�لت�ضويق  �ل�ضياحة 
�ل���ع���ام و�خلا�س  �ل��ق��ط��اع��ني  م���ن مم��ث��ل��ي 
مب��ا يف ذل��ك ك��ب��ار �مل�����ض��وؤول��ني �حلكوميني 

ع��ل��ى �مل���ز�ي���ا �ل���ت���ي ت��وف��ره��ا دب�����ي، بحيث 
م�ضدر�ً  �ضوقاً  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أ�ضبحت 
دبي  �إىل  �ل��ت��و���ض��ع��ي��ة  ل��ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

و�الإمار�ت على وجه �لعموم. 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ضليم،  بن  �أحمد  وقال 
بعثتنا  �أ�ضهمت  �ملتعددة:  لل�ضلع  دبي  ملركز 
�لتجارية �لتي توجهت موؤخر�ً �إىل منطقة 
�الأمريكية  �ل��ه��ادئ  �مل��ح��ي��ط  غ���رب  ���ض��م��ال 
لتنمية  دب����ي  م��وؤ���ض�����ض��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  و�ل���ت���ي 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لكيانات  متكني  يف  �ال�ضتثمار 
دبي من جذب مزيد من تدفقات �لتجارة 
�لقادمة  �مل��وج��ة  عجلة  ودف��ع  �ملنطقة  �إىل 
�ل�ضركات  م�����ض��اع��ي  ظ���ل  ويف  �ل��ن��م��و.  م���ن 
�لقائمة  �الأ����ض���و�ق  يف  �جلن�ضيات  م��ت��ع��ددة 
للتو�ضع يف �الأ�ضو�ق �لعاملية، فمن �الأهمية 
ر�أ�س  على  دب��ي  تاأتي  مل��اذ�  نوؤكد  �أن  مبكان 
�أن  نف�ضه،  �ل��وق��ت  ويف  �مل��خ��ت��ارة،  �لوجهات 
و�أطرها  �ل�����ض��رك��ات  ه��ذه  متطلبات  نفهم 
�لتجارية،  �لبعثات  ف��اإن  وباملثل،  �لزمنية. 

دبي  موؤ�ض�ضة  تنظمها  �لتي  �لبعثات  مثل 
�ملمار�ضات  �أف�ضل  �أهمية  لال�ضتثمار، تربز 

�لتي ميكن تبنيها بني �لدول.
مناخ  على  و��ضنطن  يف  �ل��وف��د  �إط���الع  مت 
�البتكار و�ملناخ �القت�ضادي من قبل وز�رة 
مع  �الجتماع  قبيل  و��ضنطن،  يف  �لتجارة 
�إدو�رد ب مور�ي، عمدة �ضياتل، ومت �للقاء 
�مل��در�ء �لتنفيذيني من �ل�ضركات  مع عدد 
و�ملنظمات �لتي تتخذ من �ضياتل مقر� لها، 
و�لتي متثل جمموعة من �لقطاعات، مبا 
و�خلدمات  و�لنقل،  �لتكنولوجيا،  فيها: 

�للوج�ضتية، و�لتعليم، وجتارة �جلملة.
و�ل���ت���ق���ى �ل����وف����د م����ع ك����ب����ار �مل�������ض���وؤول���ني 
وخدمات  �أم���ازون  �ضركة  من  �لتنفيذيني 
ويلك،  ج��ي��ف  بينهم  وم���ن  وي���ب،  �أم�����ازون 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة وورد كون�ضومر، 
ملناق�ضة  �ملبا�ضر  �الأجنبي  لال�ضتثمار  دبي 
�ل�������ض���ر�ك���ات و�ل��ت��و���ض��ع �مل�����ض��ت��م��ر يف دب���ي. 
وم����وؤخ����ر� ب������د�أت خ���دم���ات �أم��������ازون ويب 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

�ضالح  �ضيف  �ل��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  ��ضتقبل 
�ل�ضيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء 
جميل  حممد  �ل�ضيد  ب��االإن��اب��ة  �أبوظبي 
ل�ضركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل���رحم���ي 
�لهيئة  م�ضاركة  ال�ضتعر��س   ، م�ضدر 
وتعزيز  لال�ضتد�مة،  �أبوظبي  �أ�ضبوع  يف 
�أ�ض�س �لتعاون و�لتن�ضيق �مل�ضرتكني بني 
و�ضتلي  �آنكا  �ل�ضيدة  بح�ضور  �لطرفني، 
�أبوظبي  الأ�ضبوع  �ملحتوى  مدير تطوير 
لال�ضتد�مة و�مل�ضاريع �خلا�ضة يف �ضركة 
م�ضدر، و�ل�ضيد �آر� فرنزيان  مدير عام 
للمعار�س  ريد  ل�ضركة  �الأو�ضط  �ل�ضرق 

�لعاملية.
�لدكتور  وق�����ع  �ل���ل���ق���اء  ه���ام�������س  وع���ل���ى 
�ل���������ض����ي����ع����ري �ت�����ف�����اق�����ي�����ة �ل���������ض����ر�ك����ة 
�ال�ضرت�تيجية مع �ضركة ريد للمعار�س 
و�ل�ضر�كة  �ل���رع���اي���ة  ب�������ض���اأن  �ل���ع���امل���ي���ة 
�ال�ضرت�تيجية لفعاليات �أ�ضبوع �أبوظبي 
لال�ضتد�مة 2018، م�ضري� �إىل حر�س 
�لتعاون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ال�ضرت�تيجيني  �ل�������ض���رك���اء  ك���اف���ة  م���ع 
مب��ا ي��خ��دم ت��ط��ل��ع��ات �ل��ه��ي��ئ��ة وخططها 
�لهيئة  م�ضاركة  �أن  وموؤكد�  �مل�ضتقبلية، 
�أب��وظ��ب��ي ل��ال���ض��ت��د�م��ة �لذي  �أ���ض��ب��وع  يف 
 18 –  15 �ل���ف���رتة   ���ض��ي��ن��ع��ق��د خ����الل 
يناير 2018  دليل على مكانة �أبوظبي 
و�لكفاءة   �الب��ت��ك��ار  جم���االت  يف  �لعاملية 
و�ال�ضتثمار �مل�ضتد�م �الأمثل �ضمن روؤية 

�أبوظبي 2030.

مع  �ل�ضر�كة  �أهمية  �ضعادته  �أو�ضح  كما 
�ضركة م�ضدر، ودورها يف تعزيز تطلعات 
�ل��ه��ي��ئ��ة ل���ب���ل���وغ م���رت���ب���ة م��ت��ق��دم��ة بني 
�ملاء  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�ضركات  �أف�ضل 
،حيث   2020 ع��ام  بحلول  و�ل��ك��ه��رب��اء 
�مل�ضاركة  للهيئة  �لرعاية  �تفاقية  تتيح 
�أ�ضبوع  يت�ضمنها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
لطاقة  �لعاملية  �لقمة  مثل  �ال�ضتد�مة، 
للمياه،  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل��ق��م��ة   ، �مل�����ض��ت��ق��ب��ل 
ومعر�س  �ل�ضم�ضية،  �لطاقة  ومعر�س 
كفاءة �لطاقة، ومعر�س تخزين �لطاقة 
�لذكية  �مل��ي��اه  وم��ع��ر���س  و�ل��ب��ط��اري��ات، 
بالعالقات  �خلا�ضة  وبر�جمها  �ملر�ضدة 
�ل���ع���ام���ة م���ن �أج�����ل �ل����رتوي����ج مل���ب���ادر�ت 
�لهيئة وخططها �مل�ضتقبلية، مما ي�ضهم 
تقوم  �لتي  �مل�ضاريع  �أب��رز  ��ضتعر��س  يف 

�لهيئة وجمموعة �ضركاتها بتنفيذها.
�لرحمي عن  �ل�ضيد  �أع��رب  وم��ن جانبه 
�لهيئة  تقديره للدور �لذي ت�ضطلع به 
يف ت��ط��وي��ر ق���ط���اع �مل�����اء و�ل���ك���ه���رب���اء يف 
�ضركة م�ضدر  ح��ر���س  م��وؤك��د�  �الإم�����ارة، 
على تعزيز كافة �أوجه �لتعاون �مل�ضرتك 
�لتطلعات  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
م�ضتقبل  جت����اه  �ل��ر���ض��ي��دة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لدولة،  يف  �لنظيفة  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ط��اق��ة 
�أهمية م�ضاركة  �لرحمي  �ل�ضيد  و�أو�ضح 
لال�ضتد�مة  �أب��وظ��ب��ي  �أ���ض��ب��وع  يف  �لهيئة 
ة  �ملرجوَّ �ال�ضتثمار�ت  �أف�ضل  حتقيق  يف 
وتقدمي  لال�ضتد�مة  �أب��وظ��ب��ي  الأ���ض��ب��وع 
�حللول لتحديات كفاءة �لطاقة و�الأبنية 
و�ملياه  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  و�ل��ط��اق��ة  و�ل��رت���ض��ي��د 

و�لربط بني كفاءة �لكهرباء و�ملياه .
و����ض���ك���ر م����ن ج���ان���ب���ه ���ض��ك��ر �ل�����ض��ي��د �آر� 
�ل�����ض��رق �الأو�ضط  ف��رن��زي��ان م��دي��ر ع���ام 
ل�ضركة ريد للمعار�س �لعاملية هيئة مياه 
�ضركاتها  وجمموعة  �بوظبي  وكهرباء 
�نطالقة  م��ن��ذ  �ل��ك��ب��ري  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى 
يحقق  مبا  لال�ضتد�مة  �بوظبي  ��ضبوع 
وفعالياته  �ال�ضبوع  �ه��د�ف  من  �لكثري 
�لقمم و�ملوؤمتر�ت و�لور�س  �لكربى من 
و�ملعار�س �مل�ضاحبة و�ضط ح�ضور دويل 
فريد من نوعه من قادة و�ضناع �لطاقة 

و�ملياه يف �لعامل
وتاأتي �لقمة �لعاملية لطاقة �مل�ضتقبل يف 
طليعة �للقاء�ت �لعاملية �ل�ضنوية �ملكر�ضة 
وتقنيات  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  ب��ط��اق��ة  ل��ل��ن��ه��و���س 
�ملعر�س  وي����ق����ام  �ل���ن���ظ���ي���ف���ة.  �ل���ط���اق���ة 
�مل�ضاحب لها يف مركز �بوظبي �لوطني 
�أعمال  م��ع��ر���س  �أول  وه���و   ، ل��ل��م��ع��ار���س 
و�ملوزعني،  �مل�����ض��اري��ع،  م��ط��وري  ي��ج��م��ع 
و�ملبتكرين، و�مل�ضتثمرين، و�لعمالء من 
حلول  ال�ضتك�ضاف  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع 
�لتحديات  مل��و�ج��ه��ة  وم��ب��ت��ك��رة  ج��دي��دة 
�ل���ط���اق���ة حول  �مل����ت����ز�ي����دة يف جم������االت 

�لعامل.
و�ضتقام �لدورة �حلادية ع�ضر من �لقمة 
من  �لفرتة  يف  �مل�ضتقبل  لطاقة  �لعاملية 
15 �إىل 18 يناير 2018، و�ضت�ضت�ضيف 
�ملناخ«  �البتكار�ت مبجال  »تبادل  ملتقى 
جديدة  عاملية  من�ضة  وه��ي  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
�الأعمال  رو�د  نوعها جتمع  وفريدة من 
و�مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن ل��ب��ن��اء �ل�����ض��ر�ك��ات �لتي 

ملو�جهة  �مل�����ض��ت��د�م��ة  �حل���ل���ول  ���ض��ت��دع��م 
و�البتكار  �ملعرفة  خالل  من  �ملناخ  تغري 
وتوفري مو�رد �لتمويل. و�ضتنظم �لقمة 
موؤمترها  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�����ض��ن��وي �أي�����ض��اً و�ل�����ذي م���ن �مل���ق���رر �أن 
يح�ضره لفيف من �خلرب�ء �حلكوميني 
ملناق�ضة  �الأع����م����ال  وخ�����رب�ء  �ل���دول���ي���ني 
و�لعاملية  �الإقليمية  �ال�ضتد�مة  ق�ضايا 
�لهامة. وت�ضمل مو�ضوعات موؤمتر هذ� 
�لعام م�ضتقبل �لطاقة وو�ضائل �لنقل يف 
�لرقمي  و�ل��ت��ح��ول  �حل�ضرية،  �لبيئات 
و��ضرت�تيجيات  وخطط  و�لتكنولوجيا 
�ململكة  يف  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  تطبيقات 

�لعربية �ل�ضعودية و�لقارة �الأفريقية.
�مل�ضتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة  وح�ضر 
�أكرث  �لعام   هذ�  للمياه  �لعاملية  و�لقمة 
دولة   175 م�ضارك من  �أل��ف   ،30 من 
بني  �ج��ت��م��اع  و600  �الف   8 عقد  ومت 
�ملدرجني،  و�مل�ضرتين  �لعار�ضة  �جلهات 
وفتح  جديدة  �ضر�كات  �إقامة  �ضّهل  مما 
و�مل�ضاريع  �الأع��م��ال  فر�س  �أم���ام  �الآف���اق 

�جلديدة.
�مللتقى  هي  للمياه  �لعاملية  �لقمة  وتعدُّ 
�الأك�����رب ع��امل��ي��اً ل��ل��م��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت 
�ملخ�ض�ضة لبحث وتطوير �آليات وخطط 
حتقيق ��ضتد�مة �ملياه يف �ملناطق �جلافة 
من�ضة  �لقمة  ومت��ث��ل  وع��امل��ي��اً.  �إقليمياً 
و�ملبتكرين،  �مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن،  ت�ضتقطب 
�أ���ض��ح��اب �الأع���م���ال وذل���ك لت�ضريع  م��ن 
جديدة  وتقنيات  ��ضرت�تيجيات  تطوير 
�لقمة  ملتقى  تنظيم  يتم  وم�ضتد�مة. 

لرو�د  �لفر�ضة  الإت��اح��ة  للمياه  �لعاملية 
�الأعمال للتعرف على جديد �البتكار�ت 
يف عامل �لتكنولوجيا �لتي توؤثر ب�ضورة 
م��ب��ا���ض��رة ع��ل��ى جم�����االت �ال����ض���ت���د�م���ة ، 
مركز  يف  لها  �مل�ضاحب  �مل��ع��ر���س  وي��ق��ام 
�أول  وه��و   ، للمعار�س  �لوطني  �بوظبي 
معر�س �أعمال يجمع مطوري �مل�ضاريع، 
و�مل�ضتثمرين،  و�ملبتكرين،  و�مل��وزع��ني، 
�لعامل  �أن����ح����اء  و�ل���ع���م���الء م���ن ج��م��ي��ع 
ومبتكرة  ج���دي���دة  ح���ل���ول  ال���ض��ت��ك�����ض��اف 
�ملتز�يدة يف جماالت  �لتحديات  ملو�جهة 

�ملياه حول �لعامل.
تنظيمه  ي��ت��م  �ل�����ذي  �حل�����دث  وي���ج���ذب 
وكهرباء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  م����ع   ب���ال���ت���ع���اون 
�أبوظبي �أنظار 100 دولة على م�ضتوى 
و�ملعريف،  �لثقايف  �لتبادل  ويتيح  �لعامل، 
باالإ�ضافة �إىل �خلرب�ت �لعملية وروؤو�س 

�الأمو�ل على نطاق و��ضع.
و�ضتعقد �لدورة �ل�ضاد�ضة للقمة �لعاملية 
 18 �إىل   15 م���ن  �ل���ف���رتة  يف  ل��ل��م��ي��اه 
و�ضت�ضت�ضيف   .2018 ع��ام  م��ن  يناير 
�لتي  �ل�ضنوي،  �ملوؤمتر  �جلديدة  �ل��دورة 
ت�ضهد م�ضاركة خرب�ء حكوميون، ورو�د 
�الأعمال ملناق�ضة �لق�ضايا �ملتعلقة باملياه 
�إقليمياً وعاملياً. وتاأتي مو�ضوعات موؤمتر 
ق�����ض��اي��ا ه��ام��ة مثل  �ل��ع��ام لتغطي  ه���ذ� 
�حل�ضرية،  �لبيئات  يف  �مل��ي��اه  م�ضتقبل 
وعملية حتلية �ملياه و�لتوفري يف �لطاقة، 
�لرقمنة وخماوف �لتكنولوجيا، حت�ضني 
�ل�ضرف  م��ي��اه  ����ض��ت��خ��د�م  �إع����ادة  عملية 

�ل�ضحي.

�ضوق  على  و����ض��ت��ح��وذت  دب��ي  يف  عملياتها 
2.38 مليار  دب���ي م��ق��اب��ل  ك���وت وم��ق��ره��ا 

درهم.
وز�ر �لوفد معهد ديجينب للتكنولوجيا يف 
و��ضنطن، �لذي يقدم بر�مج �لبكالوريو�س 
و�لر�ضوم  �لكمبيوتر،  علوم  يف  و�ملاج�ضتري 
�مل���ت���ح���رك���ة، وت���ط���وي���ر �الأل�����ع�����اب، وج����رت 
مناق�ضات مع جي�ضون ت�ضو، مدير �لعمليات 
يف دي��ج��ي��نب. و�ط��ل��ع �مل�����ض��وؤول��ون يف ميناء 
�لتنمية  حتفيز  يف  جناحهم  على  �ضياتل 
�لوفد  �طلع  كما  �ملنطقة،  يف  �القت�ضادية 
على �ضناعة علوم �حلياة يف و��ضنطن لدى 

منظمة و��ضنطن ل�ضناعة علوم �حلياة.
وبحث �لوفد فر�س �لتو�ضع يف دبي مع كل 
�لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  م��رييف،  جيم�س 
�إنرتنا�ضيونال،  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  وم���دي���ر 
�لت�ضدير  ومبيعات  كونرود،  دون  وكذلك 
�ضميث،  ودوي������ت  ل��ل��م�����ض��رتي��ن،  �ل���دول���ي���ة 
و�مل�ضرتي �لدويل يف لوج�ضتيات �لت�ضدير 
ن����ادي �أمريكي  �أك����رب  م��ن ك��و���ض��ت��ك��و، وه���و 

للمخازن �لع�ضوية.
�إد�رة  م���دي���ر  �أه����ل����ي،  �إب���ر�ه���ي���م  وحت�����دث 
لتنمية  دبي  موؤ�ض�ضة  يف  �ال�ضتثمار  ترويج 
�ال���ض��ت��ث��م��ار: ع���ن ب��ي��ئ��ة �الأع����م����ال يف دبي 
و��ضرت�تيجيات �لنمو يف �إمارة دبي يف ندوة 
�لتي ��ضت�ضافتها  حتت عنو�ن “ملاذ� دبي”، 
�أوري����غ����ون ل���الأع���م���ال �أوري����غ����ون وك����ي �أل 
غيت�س، وح�ضر �حلدث عدد من �ل�ضركات 
مبا  لها،  مقر�  بورتالند  م��ن  تتخذ  �لتي 
لل�ضناعات،  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ���ض��رك��ة  ذل����ك:  يف 
�ضي  و�ضركة  للريا�ضة،  كولومبيا  و�ضركة 
و�ضركة،  �ضي�ضتمز،  �أورب���ان  و�ضركة  فولن، 
برودوكت�س،  كومبو�ضيت  �ضربينغ�س  و�رم 
بورتالند،  وميناء  كومبانيز،  وغرينربيه 

و�ضركة �ضمبيلك�س للت�ضنيع.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12169 بتاريخ 2017/11/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية



34 اخلميس   9   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12169  
Thursday  9   November   2017  -  Issue No   12169

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2015/23 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجو�ر �ضيتي �ضنرت 
: دبي - بردبي - منطقة �خلليج  �إم��ارة دبي - مدينة   - �الإم���ار�ت   : ، عنو�نه  �ضالوجا جوربا�ضان   : �فجيت  �ملنفذ �ضده 

�لتجاري - مبنى �بر�ج ت�ضر�ضل  2 - �ضكني / �ضقة 3507 
 �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �ضقة �ضكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�س -: 33 
136.75  مرت مربع - رقم �ملبنى : -2 - ��ضم �ملبنى : �بر�ج  563-346 - مرت مربع - �مل�ضاحة :  - رقم �لبلدية : 

ت�ضر�ضل 2 �ضكني - رقم �لوحدة : 3507 - مببلغ )2.060.748( درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/141   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الأول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �بوبكر �ل�ضديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�إم��ارة دبي - جبل علي �الوىل - منطقة دي�ضكفري  �ملنفذ �ضده : حممد عبد�حلكيم عبد �لنعيم �بر�هيم   - عنو�نه :  

جاردنز - �لو�قعة باملنطقة �خللفية ملول �بن بطوطة - مبنى رقم med 78 �ضقة رقم )213( 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : عبار عن �ضقة �ضكنية - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�س 
: 59 - رقم �لبلدية : 591-0 �مل�ضاحة : 93 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : med78 - رقم �لوحدة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   700.729.00  : �لكلية  �لقيمة   -  213

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/18 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �لق�ضي�س - �ضارع دم�ضق - بناية نهال - بالقرب من حمل �لثلج �البي�س 
�ملنفذ �ضده : بهز�د علي مق�ضودي  

عنو�نه :  �إمارة دبي - مر�ضى دبي - بناية بارك �يالند بالكلي - رقم �لبناية 2 - �لطابق 21 - �ضقة رقم 2105 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �ضقة �ضكنية : �ملنطقة : مر�ضى دبي - رقم �الر�س : 103 - رقم 
�ملبنى : 2 - ��ضم �ملبنى : بارك �يالند بالكلي - رقم �لوحدة : 2105 - �مل�ضاحة : 65.87 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 

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

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/76   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: م�ضرف دبي  

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - مركز دبي �لتجاري - مكتب رقم )25( 
�ملنفذ �ضده : �أمري �أمني باردي�ضي حاجي �أمني باردي�ضي 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �لثنية �لر�بعة - عقار رقم )150( 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة 

- رقم �الر�س : 150 - �مل�ضاحة : 2556.05 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )45.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2015/23 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجو�ر �ضيتي �ضنرت 
: دبي - بردبي - منطقة �خلليج  �إم��ارة دبي - مدينة   - �الإم���ار�ت   : ، عنو�نه  �ضالوجا جوربا�ضان   : �فجيت  �ملنفذ �ضده 

�لتجاري - مبنى �بر�ج ت�ضر�ضل  2 - �ضكني / �ضقة 3507 
 �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �ضقة �ضكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�س -: 33 
136.75  مرت مربع - رقم �ملبنى : -2 - ��ضم �ملبنى : �بر�ج  563-346 - مرت مربع - �مل�ضاحة :  - رقم �لبلدية : 

ت�ضر�ضل 2 �ضكني - رقم �لوحدة : 3507 - مببلغ )2.060.748( درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2017/141   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الأول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �بوبكر �ل�ضديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�إم��ارة دبي - جبل علي �الوىل - منطقة دي�ضكفري  �ملنفذ �ضده : حممد عبد�حلكيم عبد �لنعيم �بر�هيم   - عنو�نه :  

جاردنز - �لو�قعة باملنطقة �خللفية ملول �بن بطوطة - مبنى رقم med 78 �ضقة رقم )213( 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : عبار عن �ضقة �ضكنية - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�س 
: 59 - رقم �لبلدية : 591-0 �مل�ضاحة : 93 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : med78 - رقم �لوحدة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   700.729.00  : �لكلية  �لقيمة   -  213

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2017/18 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �لق�ضي�س - �ضارع دم�ضق - بناية نهال - بالقرب من حمل �لثلج �البي�س 
�ملنفذ �ضده : بهز�د علي مق�ضودي  

عنو�نه :  �إمارة دبي - مر�ضى دبي - بناية بارك �يالند بالكلي - رقم �لبناية 2 - �لطابق 21 - �ضقة رقم 2105 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �ضقة �ضكنية : �ملنطقة : مر�ضى دبي - رقم �الر�س : 103 - رقم 
�ملبنى : 2 - ��ضم �ملبنى : بارك �يالند بالكلي - رقم �لوحدة : 2105 - �مل�ضاحة : 65.87 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� 

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

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2016/76   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: م�ضرف دبي  

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - مركز دبي �لتجاري - مكتب رقم )25( 
�ملنفذ �ضده : �أمري �أمني باردي�ضي حاجي �أمني باردي�ضي 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �لثنية �لر�بعة - عقار رقم )150( 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة 

- رقم �الر�س : 150 - �مل�ضاحة : 2556.05 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )45.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/150 بيع عقار مرهون       
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�س بجو�ر دو�ر �ل�ضاعة - �إمتد�د �ضارع �ملكتوم - بناية �ل�ضامليه - خلف 
فندق مو�ضكو - �لطابق �الر�ضي ، 

�ملنفذ �ضده :  �كا�س كوتاري ��ضوك مال كوتاري  و�آخرون 
عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - برج �لعطار - �لطابق 29 - مكتب رقم 2901 

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : �ملنطقة : مر�ضى دبي - رقم �الر�س : 173 - رقم �ملبنى : 6 - ��ضم �ملبنى : �لرمال 6 - رقم �لعقار : 301 

- �مل�ضاحة : 168.47 مرت مربع - �ملقدرة ب���� )2.176.073( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/61  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : �ضتاندرد ت�ضاترد بنك  ،  

 عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بنك �لوليد - بناية �لفرد�ن مقابل �لفرد�ن برجمان �ضنرت - �ضتاندرد ت�ضاترد بنك 
�ملنفذ �ضده : �ضنجاي جهوجنناال بن كايال�س �ضندر� 

عنو�نه :  �ضقة رقم )611( بناية دميا - مقابل ون�ض�ضرت جر�ند لل�ضقق �لفندقية �ضارع منخول - منطقة بردبي - دبي 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�س : 155 - رقم �ملبنى : 3 - ��ضم �ملبنى : برج خليفة �ملنطقة  3 - رقم 

�لعقار : 6907 - �مل�ضاحة : 191.01 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )5.140.031( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/201  تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �ضي �ل�ضرق �الأو�ضط �ملحدود 

عنو�نه : دبي ، بناية بنك �ت�س ��س بي �ضي �ل�ضرق �الو�ضط يف مدينة دبي لالنرتنت - مقابل فندق ر�دي�ضون ، �س ب 66 
دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

�ملنفذ �ضده : فينتان جوزيف �أوروكي 
عنو�نه : دبي جرين كوميونيتي ، �ضن فالور و�ي ، فيال رقم 120  

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
حق منفعة يف �الر�س وما عليها من بناء - رقم �الر�س وما عليها - رقم �الر�س : 357 - �ملنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار 

�الأول - رقم �ملبنى : 120 - �مل�ضاحة : 801.15 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )4.500.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/69   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: باركليز بنك - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - مركز برج خليفة لالأعمال ، �ضارع �ل�ضيخ ز�يد 
�ملنفذ �ضده : زهرة �ضائب �أحمد �لبزركان 

عنو�نه :  �إمارة دبي - �ضقة رقم CG01 ، �ملبنى رقم 1 - مبنى مرتفعات �جلمري� - �ملجمع �لغربي - C ، رقم �الأر�س 
�خلام�ضة  �لثنية  �ملنطقة   -  3704

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �ضقة �ضكنية : �ملنطقة : 
�لثنية �خلام�ضة - رقم �الر�س : 3704 - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : مرتفعات جمري� �ملجمع �لغربي C - رقم �لعقار 

: CG01 - �مل�ضاحة : 196.96 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )2.120.057( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2016/150 بيع عقار مرهون       
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�س بجو�ر دو�ر �ل�ضاعة - �إمتد�د �ضارع �ملكتوم - بناية �ل�ضامليه - خلف 
فندق مو�ضكو - �لطابق �الر�ضي ، 

�ملنفذ �ضده :  �كا�س كوتاري ��ضوك مال كوتاري  و�آخرون 
عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - برج �لعطار - �لطابق 29 - مكتب رقم 2901 

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : �ملنطقة : مر�ضى دبي - رقم �الر�س : 173 - رقم �ملبنى : 6 - ��ضم �ملبنى : �لرمال 6 - رقم �لعقار : 301 

- �مل�ضاحة : 168.47 مرت مربع - �ملقدرة ب���� )2.176.073( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/61  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : �ضتاندرد ت�ضاترد بنك  ،  

 عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بنك �لوليد - بناية �لفرد�ن مقابل �لفرد�ن برجمان �ضنرت - �ضتاندرد ت�ضاترد بنك 
�ملنفذ �ضده : �ضنجاي جهوجنناال بن كايال�س �ضندر� 

عنو�نه :  �ضقة رقم )611( بناية دميا - مقابل ون�ض�ضرت جر�ند لل�ضقق �لفندقية �ضارع منخول - منطقة بردبي - دبي 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�س : 155 - رقم �ملبنى : 3 - ��ضم �ملبنى : برج خليفة �ملنطقة  3 - رقم 

�لعقار : 6907 - �مل�ضاحة : 191.01 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )5.140.031( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم 2016/201  تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �ضي �ل�ضرق �الأو�ضط �ملحدود 

عنو�نه : دبي ، بناية بنك �ت�س ��س بي �ضي �ل�ضرق �الو�ضط يف مدينة دبي لالنرتنت - مقابل فندق ر�دي�ضون ، �س ب 66 
دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

�ملنفذ �ضده : فينتان جوزيف �أوروكي 
عنو�نه : دبي جرين كوميونيتي ، �ضن فالور و�ي ، فيال رقم 120  

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
حق منفعة يف �الر�س وما عليها من بناء - رقم �الر�س وما عليها - رقم �الر�س : 357 - �ملنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار 

�الأول - رقم �ملبنى : 120 - �مل�ضاحة : 801.15 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )4.500.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/69   بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: باركليز بنك - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - مركز برج خليفة لالأعمال ، �ضارع �ل�ضيخ ز�يد 
�ملنفذ �ضده : زهرة �ضائب �أحمد �لبزركان 

عنو�نه :  �إمارة دبي - �ضقة رقم CG01 ، �ملبنى رقم 1 - مبنى مرتفعات �جلمري� - �ملجمع �لغربي - C ، رقم �الأر�س 
�خلام�ضة  �لثنية  �ملنطقة   -  3704

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �ضقة �ضكنية : �ملنطقة : 
�لثنية �خلام�ضة - رقم �الر�س : 3704 - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : مرتفعات جمري� �ملجمع �لغربي C - رقم �لعقار 

: CG01 - �مل�ضاحة : 196.96 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )2.120.057( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/1592   تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:  �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة - ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة �ضارع �ل مكتوم - ميد�ن بني يا�س - بجو�ر �مل�ضجد بناية  حبيب بنك زيورخ �يه جي - حمل 
با�ضم - �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة �لعامة - هاتف رقم 04-2211386 

�ملنفذ �ضده : �ضركة �الإمار�ت للوكاالت �لتجارية - ذ م م  ، عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ 
ز�يد - �لقوز �ل�ضناعية �الوىل - خلف هوم �ضنرت لوج�ضتيك�س  

�قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  5.00 م�ضاء ويف �الي��ام  �ل�ضاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء  
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�ضارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
�أو�ضاف �لعقار : - عبارة عن �ر�س ف�ضاء - رقم  ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�الر�س : 1406 - �ملنطقة و�دي �ل�ضفا 5 رقم �لبلدية : 7315-648 -�مل�ضاحة : 1004.28 مرت مربع �لقيمة 

�لتقديرية : 2702492 درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2012/792   تنفيذ جتاري  
طالب �لتنفيذ:  �ضركة برنت �نف�ضتمنت�س ليمتد ، عنو�نه :  خارج �لدولة - جزر �ملار�ضال وعنو�نها �ملختار : �إمارة 

دبي - مكتب �ملحامي / د. مكاوي عو�س مكاوي 
�ملنفذ �ضده :   �ماجنيلدي مكا�ضوف ، عنو�نه : �إمارة دبي - �ضارع �ل�ضفوح - منطقة مر�ضى دبي - برج �ملا�س - بجو�ر 

برج �لفريوز - ط 28  - �ضقة 2801 
�قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  5.00 م�ضاء ويف �الي��ام  �ل�ضاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء  
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة 
�يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �أو�ضاف �لعقار : - �ر�س وما عليها من �لبناء - �ملنطقة : 
رقة �لبطني - رقم �الر�س : 411 - �مل�ضاحة : 157.94 - مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : �عمار تاور 

�ضعر.  باأعلى  يباع  �ن  على  درهم   1913832  25% �نقا�س  بعد  قيمتها  تقدر   -  103  : �لوحدة  رقم   -  1
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/1592   تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:  �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة - ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة �ضارع �ل مكتوم - ميد�ن بني يا�س - بجو�ر �مل�ضجد بناية  حبيب بنك زيورخ �يه جي - حمل 
با�ضم - �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة �لعامة - هاتف رقم 04-2211386 

�ملنفذ �ضده : �ضركة �الإمار�ت للوكاالت �لتجارية - ذ م م  ، عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ 
ز�يد - �لقوز �ل�ضناعية �الوىل - خلف هوم �ضنرت لوج�ضتيك�س  

�قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  5.00 م�ضاء ويف �الي��ام  �ل�ضاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء  
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�ضارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
�أو�ضاف �لعقار : - عبارة عن �ر�س ف�ضاء - رقم  ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�الر�س : 1408 - �ملنطقة و�دي �ل�ضفا 5 رقم �لبلدية : 6711-648 -�مل�ضاحة : 934.79 مرت مربع �لقيمة 

�لتقديرية : 2515496 درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/2524   تنفيذ جتاري          
طالب �لتنفيذ:  �ضعد حممد عبد�هلل �حلمادي ، 

عنو�نه : دبي - ديرة - بور�ضعيد - برج و�ضل بيزن�س �ضنرت�ل - �لطابق �الول - مكتب رقم )101( 
�ملنفذ �ضده :   ر�ئد عادل باحكيم و�أخرون  

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �مل�ضرف - حي �ل�ضفار�ت - فيال رقم 2 
5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال  2017/11/22 �ل�ضاعة  �نه يف يوم �الربعاء   �ملو�فق 
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�ضارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  :
 �أو�ضاف �لعقار : -  بيع �لعقار بالكامل - رقم �الر�س : 284 - �ملنطقة : �جلد�ف - رقم �لبلدية : 326 - 1253 

- �مل�ضاحة : 1193.43 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 15.415.153 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    

فى الدعوى رقم  2016/1592   تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:  �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة - ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة �ضارع �ل مكتوم - ميد�ن بني يا�س - بجو�ر �مل�ضجد بناية  حبيب بنك زيورخ �يه جي - حمل 
با�ضم - �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة �لعامة - هاتف رقم 04-2211386 

�ملنفذ �ضده : �ضركة �الإمار�ت للوكاالت �لتجارية - ذ م م  ، عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ 
ز�يد - �لقوز �ل�ضناعية �الوىل - خلف هوم �ضنرت لوج�ضتيك�س  

�قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  5.00 م�ضاء ويف �الي��ام  �ل�ضاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء  
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�ضارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
�أو�ضاف �لعقار : - عبارة عن �ر�س ف�ضاء - رقم  ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�الر�س : 1406 - �ملنطقة و�دي �ل�ضفا 5 رقم �لبلدية : 7315-648 -�مل�ضاحة : 1004.28 مرت مربع �لقيمة 

�لتقديرية : 2702492 درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2012/792   تنفيذ جتاري  
طالب �لتنفيذ:  �ضركة برنت �نف�ضتمنت�س ليمتد ، عنو�نه :  خارج �لدولة - جزر �ملار�ضال وعنو�نها �ملختار : �إمارة 

دبي - مكتب �ملحامي / د. مكاوي عو�س مكاوي 
�ملنفذ �ضده :   �ماجنيلدي مكا�ضوف ، عنو�نه : �إمارة دبي - �ضارع �ل�ضفوح - منطقة مر�ضى دبي - برج �ملا�س - بجو�ر 

برج �لفريوز - ط 28  - �ضقة 2801 
�قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  5.00 م�ضاء ويف �الي��ام  �ل�ضاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء  
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة 
�يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �أو�ضاف �لعقار : - �ر�س وما عليها من �لبناء - �ملنطقة : 
رقة �لبطني - رقم �الر�س : 411 - �مل�ضاحة : 157.94 - مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : �عمار تاور 

�ضعر.  باأعلى  يباع  �ن  على  درهم   1913832  25% �نقا�س  بعد  قيمتها  تقدر   -  103  : �لوحدة  رقم   -  1
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2016/1592   تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:  �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة - ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة �ضارع �ل مكتوم - ميد�ن بني يا�س - بجو�ر �مل�ضجد بناية  حبيب بنك زيورخ �يه جي - حمل 
با�ضم - �ضركة �ضيف �لربهان للتجارة �لعامة - هاتف رقم 04-2211386 

�ملنفذ �ضده : �ضركة �الإمار�ت للوكاالت �لتجارية - ذ م م  ، عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ 
ز�يد - �لقوز �ل�ضناعية �الوىل - خلف هوم �ضنرت لوج�ضتيك�س  

�قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  5.00 م�ضاء ويف �الي��ام  �ل�ضاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �نه يف يوم �الربعاء  
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�ضارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
�أو�ضاف �لعقار : - عبارة عن �ر�س ف�ضاء - رقم  ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�الر�س : 1408 - �ملنطقة و�دي �ل�ضفا 5 رقم �لبلدية : 6711-648 -�مل�ضاحة : 934.79 مرت مربع �لقيمة 

�لتقديرية : 2515496 درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2016/2524   تنفيذ جتاري          
طالب �لتنفيذ:  �ضعد حممد عبد�هلل �حلمادي ، 

عنو�نه : دبي - ديرة - بور�ضعيد - برج و�ضل بيزن�س �ضنرت�ل - �لطابق �الول - مكتب رقم )101( 
�ملنفذ �ضده :   ر�ئد عادل باحكيم و�أخرون  

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �مل�ضرف - حي �ل�ضفار�ت - فيال رقم 2 
5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال  2017/11/22 �ل�ضاعة  �نه يف يوم �الربعاء   �ملو�فق 
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�ضارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  :
 �أو�ضاف �لعقار : -  بيع �لعقار بالكامل - رقم �الر�س : 284 - �ملنطقة : �جلد�ف - رقم �لبلدية : 326 - 1253 

- �مل�ضاحة : 1193.43 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 15.415.153 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعالن بالن�صر بجل�صة الإحالة 
�ىل �ملدعي عليه/ علي رم�ضان �إبر�هيم عفانه 

حيث �ن �ملدعية/كرمية لغ�ضيم 
قد �قامت عليك �لدعوى رقم 2017/266 - �حو�ل �ضخ�ضية وعليه يقت�ضي 
�لدعوى  �البتد�ئية( لالجابة على  ر�أ���س �خليمة  ح�ضورك �ىل  )حمكمة 
�ل�ضاعة   2017/11/15 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  لل�ضرر.  �لتطليق  ومو�ضوعها 
�لتا�ضعة �ضباحا  لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
ويف حالة تخلفك عن �حل�ضور �و �إر�ضال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �ضتاب�ضر نظر �لدعوى غيابك بحقك. 
  مدير  اإدارة الدعوى
�صامر احلماقي            

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

مكتب اإدارة الدعوى
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1871

�بو �حمد - بنغالدي�ضي �جلن�ضية يرغب  �ل�ضيد/ نور �الب�ضار  ليكن معلوما للجميع بان 
عامل  جاين  حممد  �ل�ضيد/  �ىل  وذلك    %10 �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
بديع �لرحمن - بنغالدي�ضي �جلن�ضية يف )�ضالون �لفهد �ل�ضريع للحالقة( تاأ�ض�ضت باإمارة 
من  �لقانوين  �ل�ضكل  تغيري  �خرى:  تغيري�ت    )538370( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة 

�ضركة �عمال مهنية بوكيل خدمات لي�ضبح موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء 
�مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�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
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1863
�إمار�تي  �جلن�ضية يرغب   ، �ل�ضيد/ وليد حممد غلوم �ضامل  ليكن معلوما للجميع بان 
�ضالون  �مل�ضماة  مهنية  �لرخ�ضة  يف    %100 �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�ل�ضيد/ مزمل علي ��ضغر علي  ، رخ�ضة رقم 754500 وذلك �ىل  �ملليحة للحالقة  ركن 
�لقانوين من  �ل�ضكل  تغري  : مت  �خر  تعديالت   -  )%100( بن�ضبة  �جلن�ضية  باك�ضتاين   -

موؤ�ض�ضة فردية �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�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
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1870
ليكن معلوما للجميع بان  عي�ضى عتيق بالل �ضامل �لكو�ي - �إمار�تي �جلن�ضية ، وق�ضي يا�ضني 
�ضعيد �لزيد�وي - عر�قي �جلن�ضية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضتهم �لبالغة )%100( 
وذلك �ىل  عبد�ملعني عثمان �ضادق - �ضوري �جلن�ضية  وخلدون ح�ضني ��ضعد - �ضوري �جلن�ضية 
�ل�ضارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ض�ضت   ) �ل�ضيار�ت  وزينة  لتلميع  �مل�ضماة/ فنون �حلرفة  �لرخ�ضة  يف 
رخ�ضة رقم )614478(  تغيري�ت �خرى : - مت تغيري �ل�ضكل �لقانوين للرخ�ضة من �ضركة �عمال 

مهنية �ىل وكيل خدمات.
�ضان  ل�ضنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار 
�ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�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
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1862
هندية   - عبد�لقادر  ماموجني  كوليكاد  زينبه  �ل�ضيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�ضيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�ضته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�ضية 
�لرث�ء(  بقالة   / �مل�ضماة  �لرخ�ضة  - هندي �جلن�ضية وذلك يف  عبد�ل�ضالم عبد�لرحمن 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة   )513923( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

�القت�ضادية بال�ضارقة. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�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
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1864
ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ حممد نور �لدين بادو مياه - بنغالدي�س  �جلن�ضية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  يف )نور �ل�ضام ل�ضبغ و�ضمكرة �ل�ضيار�ت( 
مبوجب رخ�ضة رقم )555756( �ىل �ل�ضيد/ مبارك يو�ضف عبد�هلل ح�ضن �ملرزوقي - �إمار�تي 
�جلن�ضية  تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�ضة �ىل �خر ، وتغيري �ل�ضكل �لقانوين من 

)موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات( �ىل )موؤ�ض�ضة فردية( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء 
�مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�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
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1860
ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ و�لوبيلي عبد�لرز�ق حمي �لدين هندي  �جلن�ضية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�ضيد/ نيتو مول بر��ضانته 
بر��ضانته فاد�كيد�ته هندي �جلن�ضية وذلك يف �لرخ�ضة �لتجارية با�ضم )قرطا�ضية �ل�ضقر( 

تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )750748( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء 
�مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�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
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  اعالن
�ملرجع : 1285

يرغب   ، �جلن�ضية  �ل�ضني   - وي�ضمن  يديك  �ل�ضيد/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ن�ضيم  �ل�ضركة )موؤ�ض�ضة  �لبالغة )100%( يف  و�لتنازل عن كامل ح�ضته  �لبيع  يف 
�لبحر للتجارة( مبوجب �لرخ�ضة رقم )748594( وذلك �ىل �ل�ضيد/ جياك�ضينج 

جياجن - �ل�ضني �جلن�ضية  
ل�ضنة    )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�ضوف  و�نه  للعلم  �العالن  ن�ضر هذ�  �قت�ضى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �ضان  2013 يف 
يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن 

لديه �ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�ضبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة : مركز ات�س تي اي لالعمال - �س ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب )3602-3601( ملك �حلبتور بروبريتيز - مر�ضى دبي - �ل�ضكل �لقانوين : 
ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�ضة : 714106  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 1141234 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري 
لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/10/25  
�أو  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/25 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�لعنو�ن : مكتب رقم  �سكور بل�س لتدقيق احل�سابات   �إىل �مل�ضفي �ملعني  مطالبة �لتقدم 
914 - ملك موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - ديرة - بور�ضعيد - �لهاتف : 
2973060-04 ، �لفاك�س : 2973071-04 -  م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة : امل�سرتكة للتجارة - �س ذ م م      
�ل�ضيخ �ضلطان بن ذي��اب �ضقر �ل نهيان - دي��رة - نايف - �لتجاري   �لعنو�ن : حمل 1 ملك 
- �ل�ضكل �لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حم��دودة. رقم �لرخ�ضة : 218360  رقم �لقيد بال�ضجل 
�لتاأ�ضري  باأنه قد مت  بدبي  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 44390 مبوجب هذ�  �لتجاري 
ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�ضركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�ضجل  يف 
دبي بتاريخ 2017/10/23  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2014/03/27 وعلى 
�سليم راجكو توال حما�سب  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني  �أي �عرت��س  من لديه 
قانوين   �لعنو�ن : مكتب رقم 1608 ملك �مل�ضرف �لعربي لال�ضتثمار - �لرقة   - �لهاتف : 
2368945-04 ، �لفاك�س : 2368944-04 -  م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة : كي ات�س ايه للتجارة العامة - �س ذ م م    
�ل�ضكل  �لتجاري  -  دب��ي -  دب��ي -  �لعنو�ن : مكتب رق��م 1 ملك جمموعة �حلبتور - مر�ضى 
�لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�ضة : 761256  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 
1235148 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل 
بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�ضركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
�أي  2017/6/20  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/6/20 وعلى من لديه 
�عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني �سكور بل�س لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : 
مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - ديرة - بور�ضعيد - 
�لهاتف : 2973060-04 ، �لفاك�س : 2973071-04 -  م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق 

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

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

��ضم �مل�ضفي/�سكور بل�س لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - ديرة 
تعلن  هذ�  مبوجب    04-2973071  : �لفاك�س   ،  04-2973060  : �لهاتف   - بور�ضعيد   -
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  مركز ات�س تي اي لالعمال - �س ذ م م 
2017/10/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/25   وعلى 
�لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�الأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  بدبي 

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

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

��ضم �مل�ضفي/�سليم راجكو توال حما�سب قانوين  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1608 ملك �مل�ضرف �لعربي لال�ضتثمار - �لرقة   - �لهاتف : 2368945-
04 ، �لفاك�س : 2368944-04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية امل�سرتكة للتجارة - �س ذ م م    وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/10/23 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ  2014/03/27   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه 
�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ�  �مل�ضتند�ت و�الأور�ق  كافة 

�الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

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

��ضم �مل�ضفي/�سكور بل�س لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - ديرة 
تعلن  هذ�  مبوجب    04-2973071  : �لفاك�س   ،  04-2973060  : �لهاتف   - بور�ضعيد   -
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية  
كي ات�س ايه للتجارة العامة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/10/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/24   وعلى 
�لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�الأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده  

فى الدعوى رقم  2016/93 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الأول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �بوبكر �ل�ضديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�ملنفذ �ضده : ديبيكا �ضيام كومار -  و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �لثنية �خلام�ضة ، بناية جولد كر�ضت �لتنفيذي 

�ر�س رقم 972 �ضقة رقم 2210 �لطابق رقم 22 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ضقة �ضكنية : �ملنطقة : �لثنية �خلام�ضة - رقم 
�الر�س : 972 - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : جولد كر�ضت �لتنفيذي - رقم �لوحدة : 2210 - رقم �لطابق : 22 - 

�مل�ضاحة : 71.52 مرت مربع - مببلغ  : 769.834.00 درهم  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة: �ريك للتكنولوجيا - �س ذ م م    
رقم �لرخ�ضة: 644843  �لعنو�ن :  مكتب رقم )105( ملك عبد�هلل بال�ضاالت 
�لقيد  رقم  م�ضئولية حم��دودة  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�ضكل  نايف    - و�منة ح�ضني 
بدبي  �الق��ت�����ض��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ����رة  ت��ع��ل��ن   1065276 : �ل��ت��ج��اري  ب��ال�����ض��ج��ل 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�ضركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�ضدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

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

�العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2016/93 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الأول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع �بوبكر �ل�ضديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�ملنفذ �ضده : كري�ضنا مور�س �ضيام كومار و�آخرون  - عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �لثنية �خلام�ضة ، بناية جولد كر�ضت 

�لتنفيذي �ر�س رقم 972 �ضقة رقم 2210 �لطابق رقم 22 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل 
�جلل�ضة  قبل  م�ضتند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��ضه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضارييف 
�لع�ضرة �يام �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ضقة �ضكنية : �ملنطقة : �لثنية �خلام�ضة - رقم 
�الر�س : 972 - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : جولد كر�ضت �لتنفيذي - رقم �لوحدة : 2210 - رقم �لطابق : 22 - 

�مل�ضاحة : 71.52 مرت مربع - مببلغ  : 769.834.00 درهم  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2017/70 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة �لني�ضان لل�ضيار�ت - هاتف 

 0508650437 هاتف     04/2946945
�ملنفذ �ضده : دليب ر�ه��والن   عنو�نه : �إم��ارة دبي - منطقة �لثنية �لر�بعة - �ب��ر�ج بحري�ت جمري� - �ضارع فرعي رقم 

 1495673259  : مكاين  رقم   -  3680 رقم  �لعقار    -  10
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�س وما عليها من بناء - رقم �الر�س : 3680 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة : �مل�ضاحة : 1877.94 مرت مربع - 

�ملقدرة ب��� )20.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    
فى الدعوى رقم 2016/40 تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: �عمار �لعقارية - �س م ع - و�آخرون 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - مبنى �عمار بعد �الإمار�ت مول 

�ملنفذ �ضده : حممد مهدي �ضيد حممود ريا�ضي 
عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ضارع �ملنخول - مركز �لعني - مكتب 203 

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من 
م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضارييف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع. وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - رقم �الر�س 213 - �ملنطقة : مر�ضى دبي - رقم �ملبنى : 1  - ��ضم �ملبنى : مارينا بالز� - رقم �لعقار : 

درهم   )5.143.992( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   367.61  : �مل�ضاحة   -  2005
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
بالدعوى رقم 2017/2478 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي عليه �الأول : دند�رى للتجارة - �س م ح  - �لعنو�ن : �إمارة دبي - و�حة دبي لل�ضيلكون 
- برج ��س �ي تي - �لطابق �ل�ضاد�س - مكتب رقم 616  

نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا خبري ح�ضابي بالق�ضية �عاله و�ملرفوعة �ضدكم من �ملدعي/
قانونا  من ميثلكم  �و  مكلفون  فانتم  وعليه   ، م  م  ذ  �س   - �لعامة  و�لتجارة  للتقنية  لوتاه 
بح�ضور �جتماع �خلربة و�لقررة عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/11/14 �ل�ضاعة �لثانية 
ع�ضرة ظهر� وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �ضارع �بوبكر �ل�ضديق - مركز حمر عني - �لبو�بة  
4 - �لطابق 5BG - 5( يرجى �حل�ضور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�ح�ضار �مل�ضتند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�ضور فان �خلربة �ضتبا�ضر �عمالها وفقا 

لل�ضالحيات �ملخولة لها قانون - لال�ضتف�ضار �الت�ضال ب��� : 6317417 - 050
 خبري ح�صابي    
ناهد ر�صاد حممد  

اإعالن للح�صور اأمام اخلربة 

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 2017/175 
�إمار�تي   �جلن�ضية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ جا�ضم �حمد �ضامل �ل�ضوقي �ل علي - 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  ح�ضة �ىل �ل�ضيد/ قمر عبا�س عبا�س علي - باك�ضتاين 

�جلن�ضية يف �لرخ�ضة �ملهنية : �ل�ضيو�ن ل�ضيانة �ل�ضيار�ت �لثقيلة - ترخي�س رقم )510513( 
�لقانوين  �ل�ضكل  تعديالت �خرى : تنازل �ضاحب �لرخ�ضة الخر ودخوله وكيل خدمات عليها وتغيري 
من موؤ�ض�ضة فردية �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات وتغيري �ال�ضم �لتجاري و�لن�ضاط وذلك من �ال�ضم 
�لتجاري من : �ل�ضيو�ن ل�ضيانة �ل�ضيار�ت �لثقيلة  �ىل : قمر عبا�س لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة و�لن�ضاط 

من : �ضيانة �ل�ضاحنات و�الليات �لثقيلة �ىل : تاأجري �الالت و�ملعد�ت �لثقيلة. 
�لكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ليه بعد  �مل�ضار  �لت�ضديق  على �الجر�ء  للعلم و�نه �ضوف يتم  ن�ضر هذ� �العالن  �قت�ضى  . فقد  �لعدل 
��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات    
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان  : �ل�ضيد/ 
ر��ضد علي عبد�هلل علي  حنون ، �جلن�ضية : �الإمار�ت ، وطلب �لت�ضديق على حمرر 
يت�ضمن )تنازل(  يف �ال�ضم �لتجاري �ملنتدى لتلميع �ل�ضيار�ت و�ملرخ�س من د�ئرة 
بتاريخ  �ل�����ض��ادر   519067 رق��م  جت��اري��ة  رخ�ضة  �ل�ضارقة  يف   �القت�ضادية  �لتنمية 
2003/2/1 من د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بخورفكان  �ىل �ل�ضيد/ علي ح�ضن حممد 
عبد�هلل �لدرمكي - �جلن�ضية : �الإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

  ال�صماء           
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعوة / مرمي �ضعيد ر��ضد 
)مرمي(  من  ال�ضمها  �الأول  �ملقطع  غريت   - �ل�ضحي  �ل�ضلحدي 
���ض��ارة �ضعيد ر��ضد  �ل��ت��غ��ي��ري/  ب��ع��د  ����ض��م��ه��ا  ل��ي��ك��ون  �ىل)�����ض����ارة( 

�ل�ضلحدي �ل�ضحي 
و�ن من له م�ضلحة يف �العرت��س �ن يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر 
ر�أ�س  �م��ام ق�ضم �ال�ضهاد�ت يف حمكمة  يوما من تاريخ �الع��الن 

�خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 عمرو ال�صعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

  ال�صماء           
�إبر�هيم  �مل��دع��و/ حممد  ب��اأن  ر�أ���س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
جمعه عبد�هلل �ملن�ضوري ، تقدم �لينا طالبا تغيري �ملقطع �الأول 
ال�ضم �بنته من )�لد�نة( �ىل )د�نة( ليكون ��ضمها بعد �لتغيري/ 

د�نة حممد �إبر�هيم جمعه عبد�هلل �ملن�ضوري  
و�ن من له م�ضلحة يف �العرت��س �ن يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر 
ر�أ�س  �م��ام ق�ضم �ال�ضهاد�ت يف حمكمة  يوما من تاريخ �الع��الن 

�خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 عمرو ال�صعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/62  عقاري جزئي                               
�ىل �ملدعي عليه /1 - عبد�لعزيز نا�ضر حمد �ملا�ضي - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملحكمة حكمت  باأن  �أع��اله وعليه نعلنكم  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ل�ضناع قد  �أي��وب  نا�ضر غالب 
بتاريخ  2017/10/31 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : بندب �خلبري �لعقاري �ملخت�س �ضاحب �لدور 
من �خل��رب�ء �ملقيدين باجلدول تكون مهمته - بعد  �الط��الع على �ور�ق �لدعوى وما بها من 
م�ضتند�ته وما ع�ضى �ن يقدمه له �خل�ضوم منها وللخبري يف �ضبيل مبا�ضرة �ملاأمورية �النتقال 
�ىل �جلهات �حلكومية وغريها لالطالع لديها على ثمة م�ضتند�ت تعينه على �د�ء مهمته و�ضماع 
من يرى لزوما ل�ضماع �أقو�له دون حلف ميني و�لزمت �ملدعي  باإيد�ع مبلغ 10000 �لف درهم 
خزينة �ملحكمة على ذمة �تعاب وم�ضاريف �خلبري.    وحددت لها �ملحكمة جل�ضة يوم �لثالثاء 

.Ch1.B.8 ملو�فق 2017/11/28  �ل�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/523  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- مطعم �لبيت �لبغد�دي  جمهول حمل �القامة مبا 
�الأو�ضط(  )�ل�ضرق  للتاأمني  �لالين�س  �ضن  �أن��د  روي��ال  /�ضركة  �مل�ضتاأنف  �ن 
�ملحدودة �س م ب م )فرع دبي( وميثله / حبيب حممد �ضريف عبد�هلل �ملال 
-  قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم   2016/349 مدين كلي 
بتاريخ 2017/4/18    وحددت لها جل�ضه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/12/7  
�ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2439 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- مطعم ومقهي و�و تامي وميثله مالكة �ل�ضيد/ حممد بالل جمعه 
�ملنعقدة  بجل�ضتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �القامة  �ملع�ضم  جمهول حمل  عبد�هلل 
بتاريخ 2017/10/23 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/ �ضركة حممد �لهاملي لتجارة 
�ملو�د �لغذ�ئية ماف�س - ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 10682.41 
بر�ضوم  و�ل��زم��ت��ه��ا  �ل��ت��ام  �ل�����ض��د�د  ت��اري��خ 2014/10/31 وح��ت��ى  م��ن  وف��ائ��دة %9  دره���م 
وم�ضروفات �لدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن 

�ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/741 جتاري جزئي                                                

ورئي�س  مالك  وب�ضفته  ب�ضخ�ضه   - عبد�لوهاب  ع��و�د  لطفى  هاين  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
جمل�س �إد�رة �ضتار بنك ليمتد  ومالك ومدير �ضركة �ضتار كابيتال فانيان�س ليمتد  جمهول 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/8   يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�ضالح/خالد �حمد حممد �حمد عبد�لرحمن بالز�م �ملدعي عليه ب�ضفته 
بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ 33966 دوالر� �مريكيا )ثالثة وثالثون �لفا وت�ضعمائة و�ضتة 
و�ضتون ( �و ما يعادله بالدرهم �الإمار�تي وقت �لتنفيذ ، وفائدة �لقانونية 9% من تاريخ 
�ملطالبة �لق�ضائية �حلا�ضل يف 2017/2/28 وحتى �ل�ضد�د ، و�لزمته بالر�ضوم و�مل�ضروفات.  
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/2179 مدين جزئي                                              

مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لعبثاين   �حمد  علي  عبد�هلل  علي  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�أن �ملدعي / �ملريخ ل�تاأجري �ل�ضيار�ت وميثله / �ضالح ح�ضن حممد مبا�ضري  نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�ضالح/ �ملريخ ل�تاأجري �ل�ضيار�ت  فلهذه �ال�ضباب حكمت �ملحكمة ومبثابة �حل�ضوري 
و�لفائدة  دره���م  وخ�ضمائة  �ل��ف��ني  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   :
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لقانونية وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لز�مه بالر�ضوم 
�عتبار�  و�مل�ضاريف.  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 

بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم   2017/122    بيع عقار مرهون 
جمهول   - ع��ل��ي   ���ض��اه  من�ضور  ح�ضن  �أم���ري  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة  مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني 
وميثله / حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي   مو�ضوع �الإع��الن : - 
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ضة وهي عبارة عن  فيال 
- �ملنطقة : و�دي �ل�ضفا 6 - رق��م �الر���س : 2710 - رق��م �لبلدية 
664-7814 - رقم �ملبنى : 197 - �مل�ضاحة : 349.79 مرت مربع وفاء 
جاء  مب��ا  للعلم  وذل��ك  دره��م   )2649666.00( ب��ه  �ملطالب  للمبلغ 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم   2017/105    بيع عقار مرهون 

كفيل  ب�ضفته   - بر�فين�ضاندر�  كومار  بانكاج  كي�ضروو�ال  �ضده/1-  �ملنفذ  �ىل 
و�ضامن �ضركة هاريت للتجارة �لعامة - م م ح - جمهول حمل �القامة  مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ م�ضرف �بوظبي �ال�ضالمي - وميثله / حممد عي�ضى �ضلطان 
�ل�ضويدي   مو�ضوع �الإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ضة 
وهي عبارة عن مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�س : 62 - رقم 
�لبلدية : 485-346 - رقم �ملبنى : 1- ��ضم �ملبنى : �ضيتادل تاور - رقم �لعقار : 
1506 - رقم �لطابق : 15 - �مل�ضاحة : 99.92 مرت مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به 

)1.457.500( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة: ايه ايه لال�ستثمارات والتطوير - �س ذ م م   
رقم �لرخ�ضة: 681443  �لعنو�ن : مكتب رقم 3406 - 3410 ملك برج كزنكورد - 
تيكوم  �ل�ضكل �لقانوين: ذ�ت م�ضئولية حمدودة رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري: 
1107699 تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي بانهاب�ضدد �لغاء �لرتخي�س 
�خلا�س بال�ضركة �ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب �الج��ر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف 
�لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 

بدبي من خالل �لربيد �اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�ضتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� 

�العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  يف الدعوى  رقم   2017/2672 عمايل جزئي 

�ملقامة  من �ملدعي / �ضركة �جلود لالأعمال �لفنية 
�ضد �ملدعي عليه / جنيد م�ضطفى غالم جنيد 

�خل�ضم �ملدخل / �ضركة حو�س �لكوثر لالعمال �لكهروميكانيكية 
نعلن نحن �خلبرية �حل�ضابية/ �ليازية خليفة �ملري ، �أنه مت تعيننا من حمكمة دبي �ملوقرة 
لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�ضابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة �عاله - كما 
نعلن �ل�ضركة �خل�ضم �ملدخل )�ضركة حو�س �لكوثر ملقاوالت �الأعمال �لكهروميكانيكة( 
حل�ضور �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�ضة يوم �الإثنني �ملو�فق 2017/11/13 يف متام �ل�ضاعة 
بزن�س  و�ضل  بناية  �ضعيد  بور  ديره   - بدبي  �لكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك   - م�ضاء   4.30

�ضنرت�ل - دبي مكتب رقم 702،  فاك�س 2997739 4 971  هاتف : 2997711 4 971 
اخلبرية احل�صابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة
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    يف الدعوى رقم 2017/3231 جتاري جزئي

�ملدعي / بنك �ضادر�ت �ير�ن - فرع دبي  
بوكالة / �حمد �لزعابي للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية 

Email:zaabi003@gmail.com - 042698766 : فاك�س رقم
يف  خبري�  تكليفي  و�ملت�ضمن   2017/11/07 يف  �مل���وؤرخ  دب��ي  حمكمة  كتاب  �ىل  ب��اال���ض��ارة 
�لق�ضية �ملذكورة �عاله ، و�ىل �لكتب �ملر�ضل �ليكم بتاريخ  2017/11/7 مبوعد �جتماع 

�خلربة �ملقرر له يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/16 �ل�ضاعة 12.00 ظهر� 
برجاء �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لالزمة العالن �ملدعي عليهم / � مبوعد �جلل�ضة عن طريق 
�لن�ضر ح�ضب �الإعالن �ملرفق مبوعد �ق�ضاه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/9 ، وتزويدنا 

باأ�ضل �العالن و�ضورة منه ح�ضب �الأ�ضول. 
اخلبري
 احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
تكليف بالن�صر  عن اجتماع اخلربة امل�صرفية الأول 
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7931
�ملنذرة / جي ��س بي باور لتجارة �ملعد�ت - �س ذ م م 

�ضد �ملنذر �ليها : فيهان لنقل �ملو�د بال�ضاحنات �لثقيلة - �س ذ م م 
)�ملو�ضوع : �نذ�ر وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 258.350 درهم ( 
)مائتني وثمانية وخم�ضون �لفا وثالثمائة وخم�ضون درهما (  

فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�ضرورة �ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد يف ذمتها ل�ضالح �ملنذرة مبلغ 
درهما(  وخم�ضون  وثالثمائة  �لفا  وخم�ضون  وثمانية  )مائتني  درهم   258.350 وق��دره 
يف غ�ضون خم�ضة �يام من تاريخه ويف حال �متناع �ملنذر �ليها عن �ل�ضد�د �ضوف تقوم 
�ملنذرة باتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ضد �ملنذر �ليها و�لز�مها بال�ضد�د �لتام ، مع مت�ضك 
�ملنذرة بحقها يف طلب �لتعوي�س عن ما فاتها من ك�ضب وما حلقها من خ�ضارة مادية 

ومعنوية وحتميلها كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7924
�ملو�ضوع : - 

اإنذار عديل لخالء العني املوؤجرة ودفع ما ي�ستحق من الإيجار حتى الخالء الفعلي 
�ملنذر : موؤ�ض�ضة ند �ل�ضبا �لعقارية 

�ملنذر �ليها : �ضوفيتيل لتجارة �ملالب�س �مل�ضتعملة 
�ملوؤجرة يف تاريخ �ق�ضاه  ينبه �ملنذر �ملنذر �ليه �ملذكور ��ضمها �عاله ب�ضرورة �خالئها للعني 
�الخالء  حتى  �جاير  من  عليها  ي�ضتحق  ما  و�ضد�د  �لن�ضر  لهذ�  ��ضتالمها  تاريخ  من  يوم   30
�لفعلي للمكتب خالل ��ضبوع ويف حالة رف�س �ملنذر �ليه �جابه طلب �ملالك فان �ملنذر �ضوف 
ي�ضطر التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه ورفع �لدعاوى �اليجارية �مام 
مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�س عن كل عطل �و �ضرر وحتميلكم 

�مل�ضاريف ور�ضوم �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة. 
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر   
رقم 2017/7925

�ملو�ضوع : - 
اإنذار عديل لخالء العني املوؤجرة ودفع ما ي�ستحق من الإيجار حتى الخالء الفعلي 

�ملنذر : موؤ�ض�ضة ند �ل�ضبا �لعقارية 
�ملنذر �ليها : �ضالون ر�ميوند مو نتريوال للرجال 

�ملوؤجرة يف تاريخ �ق�ضاه  ينبه �ملنذر �ملنذر �ليه �ملذكور ��ضمها �عاله ب�ضرورة �خالئها للعني 
�الخالء  حتى  �جاير  من  عليها  ي�ضتحق  ما  و�ضد�د  �لن�ضر  لهذ�  ��ضتالمها  تاريخ  من  يوم   30
�لفعلي للمكتب خالل ��ضبوع ويف حالة رف�س �ملنذر �ليه �جابه طلب �ملالك فان �ملنذر �ضوف 
ي�ضطر التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه ورفع �لدعاوى �اليجارية �مام 
مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�س عن كل عطل �و �ضرر وحتميلكم 

�مل�ضاريف ور�ضوم �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة. 
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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            اعالن جمموعة اعالن بالن�صر
                                                                                                  �ىل �ملنفذ �ضدها: �م �ت�س �ضي للمقاوالت - �س ذ م م

 مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�ضحة بالك�ضف �دناه، وذلك اللز�مك
 ب�ضد�د �ملبالغ �ملو�ضحه به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة

 �ضتتخذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لتنفيذ
2017/3414  تنفيذ عمايل
2017/3416  تنفيذ عمايل
2017/3415  تنفيذ عمايل

م
1
2
3

�جلهة طالبة �لتنفيذ
 �عظم جان �ضاه ر�ضول 
نور حممد �ضمند خان 

عا�ضف علي �ضودهري خادم ح�ضني

ر�ضم �لتنفيذ
728 درهم
 778 درهم
906 درهم

�ملبلغ �ملنفذ به
 6157 درهم
 7163 درهم
9724 درهم
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1715  مدين جزئي                               
�ن  �القامة مبا  �حلر�ضو�ضي  - جمهول حمل  بوته  �ل��دوده خلفان  - عبد�هلل   1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�ق��ام �لدعوى  �مل��دع��ي/ �ضركة جمموعة �الإم���ار�ت لالت�ضاالت - جمموعة �الإم���ار�ت - �س م ع  قد 
 : �لتايل  �لتمهيدي  باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ  2017/10/23 �حلكم  �أعاله وعليه نعلنكم  �ملذكورة 
حكمت �ملحكمة بندب خبري حما�ضبي لالطالع على ملف �لدعوى وما بها من م�ضتند�ت وما ع�ضى 
�ن يقدمه �خل�ضوم له فيها لبيان طبيعة �لتعاقد بني طريف �لتد�عي وعما �ذ� كان هناك ثمة �خالل 
من �ي من طريف �لتد�عي وبيان ماهية �الخالل و�ضيبه و�ملت�ضبب فيه وبيان طبيعة �لر�ضائل �لن�ضية 
�ملمنوحة للمدعي عليه وعما �ذ� كانت مطلقة �م مقيدة وحمددة يف �لعقد بنوعية معينه وبيان ما 
�ذ كان ��ضتخد�م �ملدعي عليه لها يتفق مع �ضحيح �التفاق من عدمه و�حت�ضابه قيمتها وباجلملة 
حتقيق �وحه دفاع �لطرفني وقدرت مبلغ �لفي درهم �لزمت بها �ملدعي عليه وحددت لها �ملحكمة 

.Ch1.B.10  جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/11/13 �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/1609  ا�صتئناف جتاري   

�ن��ور  جمهول حمل �القامة  �ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضجاد �نور حممد 
مبا �ن �مل�ضتاأنف /�ضركة �ل�ضعفار �لوطنية للمقاوالت - �س ذ م م وميثله / 
عبد�لرحمن ح�ضن حممد �ملطوع   قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى 
رقم : 2017/230 جتاري جزئي -    وحددت لها جل�ضه يوم �الثنني   �ملو�فق 
2017/11/13  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�ضتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2094  جتاري كلي               

مونتاندون  ليوي�س  2-�ري�������س  ج��اف��ز�   - مل��ت��د  �وك�����ض��ن��ريز  و�ي���د  وورل����د   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل��ع��ذر�ء  �لربيطانية  جمهويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  3- وورل���د و�ي��د �وك�ضنريز ملتد - ج��زر 
�ملدعي/ م�ضرف عجمان - �س م ع وميثله / حبيب حممد �ضريف عبد�هلل �ملال -  قد �أقام عليك 
و�لت�ضامن مببلغ وقدره  بالتكافل  �لثالثة  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها 
)12.262.211.39 درهم( باال�ضافة �ىل �لز�مهم ب�ضد�د �الرباح �لفائتة �مل�ضتحقة عن �لتاأخري يف 
�ل�ضد�د مبوعد �ال�ضتحقاق وذلك بو�قع 9% من تاريخ �لطالبة حتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�ضامن بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/12/4  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2226  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- عماد نقوال ن�ضري  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  �ل�ضام�ضي - قد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ض��اري��ف  و�ل��ر���ض��وم  دره���م(   512.634.29( وق���دره  مببلغ 
و�لفائدة 12% من تاريخ   �ال�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2017/8/27  وحتى �ل�ضد�د 
 9.30 �ل�ضاعة  �ملو�فق  2017/11/27   �الثنني   يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  �لتام.  
�أو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  �س بالقاعة 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2219  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �لطاف بوتور 2- حممد حبيب ميتال  جمهويل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ �لبنك �ل��ت��ج��اري �ل���دويل - ���س م ع وميثله / 
ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    - ح��رز  بن  عبد�حلكيم حبيب من�ضور 
 7052681( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
تاريخ وحتى  و�لفائدة  12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م( 
�ل�ضد�د �لتام.  وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء   �ملو�فق  2017/11/15   �ل�ضاعة 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/540  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-بريان جون موناجهان 2-تاريندر موناجهان  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �ال�ضالمي - �س م ع وميثله / �حمد مهري خمي�س 
�تفاقية  بف�ضخ  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - م�ضحار  بن  عبيد 
�الجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )559.500 
بالنفاذ  �حلكم  �ضمول  و  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  كتعوي�س  دره��م( 
�ملعجل بال كفالة. )كافة �لطلبات مو�ضحة يف �ل�ضحيفة(.  وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت  Ch1.B.8 لذ�  بالقاعة  �ل�ضاعة 9.30 �س  �ملو�فق  2017/11/19   �الح��د  
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2207  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- تاج �الأمري للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2-هاري�س كومار فاجناين 
للقر�س  و�ضامن  كفيل  وب�ضفته  م  م  ذ  �لعامة  للتجارة  �الأم��رية  ت��اج  مدير  ب�ضفته   -
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك برود� وميثله / �ضعيد مبارك عبيد �أحمد 
�لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن 
و�لتكافل مببلغ وقدره )4411387.59 درهم( �لز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل 
بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د 
�لتام.   وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/11/20  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.21

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3401   جتاري جزئي              

ديني�س   / - وميثلها مديرها  م   م  ذ  �س   - �لذهبية لالقم�ضة  / 1-�لعالمة  �ملدعي عليه  �ىل 
ذ�ت  �ضركة   - �لتجارية  ف��از�يف  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  جا�ضو�ين   موهند��س 
علي  بدر حممد   / ناندالل جنو�ين وميثله  فيكي   / - وميثلها مديرها  م�ضوؤولية حم��دودة 
�مل��دع��ي  عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�ضوعها  �أق���ام عليك  ق��د   - �ل��ق��رق 
درهم  و�رب��ع��ون  وثالثة  وثمامنائة  �ل��ف  و�ضبعون  وخم�ضة  )ثالثمائة  دره��م(   375.843.44(
و�ربعة و�ربعني فل�ضا( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �ضمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل طليقا من قيد �لكفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/11/27  �ل�ضاعة 
وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �س 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3550  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-على ر�ضا �هن ر�ه بيما  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ضركة مد�ين للتجارة وميثله / عبد�حلكيم حبيب من�ضور بن حرز   قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )333.140 درهم( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% �ضنويا من تاريخ �ال�ضتحقاق  
وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�التعاب.   وحددت لها جل�ضة يوم �الحد  
�ملو�فق  2017/11/19  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/335 تنفيذ عقاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-م�ضطفى عبد�لرحمن عبد�لرحمن م�ضطفى جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/متويل )م�ضاهمة خا�ضة( وميثله / نا�ضر مال �هلل حممد غامن -  قد �أقام عليك 
وق��دره )148246( درهم �ىل  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- بف�ضخ �لعقد مو�ضوع �لدعوى )�الجارة �ملنتهية بالتمليك( 
وحمو قيد عبارة )تخ�ضع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �الج��ارة �ملنتهية بالتملك ل�ضالح �ملدعي 
�مل��ودع لدى �لد�ئرة عن وحدة �لتد�عي و�ل��و�ردة يف  عليه طبقا لعقد �الج��ارة �ملنتهي بالتملك 
�ضهادة ملكية �لعقار �ل�ضادرة عن د�ئرة �الر��ضي و�المالك وبالز�م �ملدعي عليه بت�ضليم �لوحدة 
�ملحكمة  ف��ان  �ل�ضو�غل.وعليه  م��ن  خالية  لها  �حل��ي��ازة  ورد  للمدعية  �لتد�عي  حم��ل  �لعقارية 
�ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس   9   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12169  
Thursday  9   November   2017  -  Issue No   12169 37

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4390  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- ق�ضر �ل�ضرق ملو�د �لبناء - �س ذ م م   جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ روديل دلة بنا �ضانتياجو   قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�ضافة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )26183(
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   2075 مبلغ 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4351  تنفيذ عمايل 
م     م  ذ  �س   - �لكهروميكانيكية  �ضي لالعمال  �إم  �ف  �ملنفذ �ضده/1-   �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ماهانت �ضينغ بابو ناند�ن 
�ضينغ   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )22379( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة. باال�ضافة �ىل مبلغ 1767 درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                       يف الدعوى رقم  2017/3326   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضالم �نرتنا�ضيونال لتجارة �لذهب - �س ذ م م 2-ذبيح �له �ضيف �له 
�لذهب -  �نرتنا�ضيونال لتجارة  �ضركة �ضالم  �ضهر�بي - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية 
�ضالم  �ضركة  ملديونية  و�ضامن  كفيل  ب�ضفته   - نيومدنايت  ومقهي  3-مطعم  م   م  ذ  �س 
�نرتنا�ضيونال لتجارة �لذهب - �س ذ م م 4- �يبل الين للتجارة �لعامة - �س ذ م م  ب�ضفته 
ذ م م  جمهول  كفيل و�ضامن ملديونية �ضركة �ضالم �نرتنا�ضيونال لتجارة �لذهب - �س 
�ضلطان  عي�ضى  حممد   / وميثله  �ي��ر�ن  ملي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ل�ضويدي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )504135.98( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2898   تنفيذ جتاري  
فردية  موؤ�ض�ضة  �لفنية  لالعمال  �لف�ضي  �لطائر  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة  حمل  جمهول  �لظاهري   �لرطخ  مطر  م�ضبح  عتيقة  ملالكتها 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضنتور لتجارة �لكهربائيات - �س ذ م م -  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )550321.87( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3325   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- عالء �بر�هيم عبد�هلل �بر�هيم - جمهول حمل 
 / وميثله  �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة 
حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )687099.80( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3177   تنفيذ جتاري  
م    م  ذ  �س   - �ق�ضام  �ضوبرماركت ومتجر  م��ارت  ئي  ���ض��ده/1-  �ملنفذ   �ىل 
�وفر�ضيز  �لتنفيذ/تر�ن�ضميد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�نكوربوريتد ��س - �ي وميثله / فادي هايل �حلور�ين - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)321091.24( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3324   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- عبد�هلل �ضامل عبد�هلل درو��ضي �ل�ضام�ضي  جمهول 
 / وميثله  �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�ضويدي  �ضلطان  عي�ضى  حممد 
 )786782.60( 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 �ضتبا�ضر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1519   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ���ض��ده/1- روه��ي��ت �ضتي  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/موؤ�ض�ضة �الإمار�ت لالت�ضاالت  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)14578.93( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/832   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- خالد �حمد حممد عبد�هلل  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/مو�نئ دبي �لعاملية �قليم �الإمار�ت - م م ح وميثله 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �حلمادي  حممد  �بر�هيم  علي   /
درهم  وق��دره )192264(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/853 تنفيذ جتاري      
�ىل �ملنفذ �ضده/1- عادل عبد�لرحمن مبارك بالل   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / خالد كلندر عبد�هلل 
ب�ضد�د  �إخطاركم    2017/10/22 بتاريخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - ح�ضني 
�ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )70992( دره��م خ��الل  30 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ال بيع 
�لعقار )رقم 1708 - �ر�س �ضكنية منطقة �لر��ضدية - مب�ضاحة )33148( و�لعائد 
لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�ضيات ن�س �ملادة 295 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية.    
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/3477   

�ملنذر/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه:  و�لتون و�تربروفينغ كونرت�كتينغ 

 )75.131.15( وق���دره  مبلغ  ���ض��د�د  ب�����ض��رورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
��ضبوع من  �لتق�ضيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة �الخ��الل بعقد بيع 
تاريخ �لن�ضر ، و�ال �ضي�ضطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)76740/خ�ضو�ضي/ رق��م  �ب(  كانرت/بيك  )ميت�ضوبي�ضي  �ل�ضيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  �ملمولة  دبي/K/2013/�بي�س( 

كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3159  جتاري جزئي              
�ن  �القامة مبا  دي��دورو ديالكريز جمهول حمل  / 1-وين�ضى  �ملدعي عليه  �ىل 
�ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )32.342.81 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  2.49% �ضهريا من 2011/12/20 وحتى �ل�ضد�د �لتام.  
بالقاعة  8.30 �س  �ل�ضاعة  �ملو�فق 2017/11/19  �الح��د  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3237  جتاري جزئي              
�مل��دع��ي/ بنك  �ن  �ملدعي عليه / 1-�ر���ض��اد ب�ضري جمهول حمل �الق��ام��ة مبا  �ىل 
�لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل  حمد  عبد�هلل   / وميثله  ع  م  �س   - �لوطني  �لقيوين  �م 
عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�ضام�ضي   
مببلغ وقدره )37.607.97 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�ضد�د  وحتى   2011/12/20 من  �ضهريا   %2.49
�الثنني  �ملو�فق 2017/11/20  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �أي��ام على  م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3239  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-ث��و�ب كل مينا كل  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ل�ضام�ضي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )37.735.14 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %2.49 
�الثنني   ي��وم  لها جل�ضة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�ضد�د  �ضهريا من 2011/12/20 وحتى 
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ضاعة    2017/11/20 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �أي��ام على  م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2466  مدين جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- فيا�س حمي �لدين طر�بل�ضي 2-طارق �لعليوي  جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �ضعد بن حممد بن �ضالح �لظاهري وميثله / �ضعيد 
مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م 
و�لر�ضوم  دره���م(   50.000( وق���دره  مببلغ  و�لت�ضامن   بالتكافل  عليهما  �مل��دع��ي 
�ل�ضد�د  �ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  12 % من  و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف 
�لتام.  وح��ددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/11/20   �ل�ضاعة 8.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3196  جتاري جزئي              
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  ري��ف��ري� جمهول حم��ل  �مل��دع��ي عليه / 1- ليوبولدو فيتور�  �ىل 
�ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
�لعمر�ن �ل�ضام�ضي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )34.474.64 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�ضد�د  وحتى   2011/12/20 من  �ضهريا   %2.49
�خلمي�س  �ملو�فق  2017/11/9  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �أي��ام على  م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/10365  عمايل جزئي             
حمل  جم��ه��ول  م   م  ذ  ���س   - تكنولوجيز  �رك��ي��وي��ت   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق�����ام عليك  �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / ف���روي���د د�ف���ي���د م��ال��ي��اك��ال -  ق���د 
�ل���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )29883 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���ض��وم و�مل�����ض��اري��ف ورقم 
�الحد    ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB178109135AE(ل�ضكوى�
فاأنت  ل��ذ�    Ch1.A.2 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ضاعة    2017/11/12 �ملو�فق 
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/111 بيع عقار مرهون    
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �ل�ضال  توفيق  �ل�ضيد  نائل  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لعربي �ملتحد وميثله / حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي 
قيمة  ل�ضد�د  �عالنكم   2017/11/1 بتاريخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   -
ملف  يف  �لتبليغ  تاريخ  من  �ضهر  خ��الل  دره��م   )1.760.000( وقدرها  �ملطالبة 
�لتنفيذ �أعاله و�إالبيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : �ضقة �ضكنية - �ملنطقة : مر�ضى دبي 
- رقم �الر�س : 172 - رقم �ملبنى : 6 - ��ضم �ملبنى : �ل�ضدف 6 - رقم �لعقار : 

810 - رقم �لطابق : 8 - م�ضاحة �لعقار : 131.88 مرت مربع(  
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2112  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة �و جي �ضي لتجارة م�ضتقات �لنفط �س.ذ.م.م وميثلها مالكها 
وم��دي��ره��ا/���ض��اج��د عمر جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ت��ر�ن�����س جلف �نريجي 
م.م.ح وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان �لها�ضمي قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لتعوي�س  درهم  وقدره )1.729.600(  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
 %12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�ل��ر���ض��وم  دره��م   )864.800( وق���دره  مببلغ 
�ملو�فق  �لتام. وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ل�ضد�د  من تاريخ ت�ضجيل �لدعوى وحتى 
2017/11/20  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

بثالثة �أيام على �الأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/811  جتاري  كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- جني �ند لو�ض�س للتجارة �لعامة ملالكها/خالد حمزة عبا�س غلوم 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �القامة  معروف جمهول حمل 
بالز�م  ����س.م.ع  �لتجاري  دب��ي  ل�ضالح/بنك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  2017/8/28  يف 
�ملدعي عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ )1.127.428.40( درهم و�لفائدة �لقانونية 
و�لزمته  �ل�ضد�د  متام  وحتى  يف:2017/4/6  �لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع 
بامل�ضروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات . 
حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �ضعيد  بن  ر��ضد  بن  �ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو  با�ضم �ضاحب  �الع��الن �ضدر  لن�ضر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2084  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /عبد�لعزيز بن فايز بن عبد�لرحمن �ل�ضائغ جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/��ضامة هادي فتح �هلل وميثله:��ضماعيل ح�ضن �بر�هيم �ل�ضفار قد �أقام 
 )4000000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ ��ضتحقاق �ل�ضيك  
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم  �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ  �ل�ضد�د  وحتى 
�الثنني �ملو�فق 2017/11/13  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ضتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�ضور 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1376  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /�بتمو�س لتجارة �حلا�ضب �اليل �س.ذ.م.م 2- �وبتمو�س م.م.ح جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك برود� وميثله:ح�ضن علي مطر �لريامي قد �أقام عليك 
ي�ضددو�  بان  و�لتكافل  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى 
ن�ضبة  بو�قع  عن  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )2179240( وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك 
12% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/11/20  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.21

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4231  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �ل�ضيار�ت  لتاأجري  مارو�س  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  �لرحمن  �ضعيد  �لرحمن  �لتنفيذ/حبيب  طالب  �ن  مبا  �القامة 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )5259( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�ضافة �ىل 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م  مبلغ )683( 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4483  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضيخ عبد�خلالق و�والده جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/جوهر خان �هلل بخ�س قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )31172( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�ضافة �ىل مبلغ )2249( درهم ر�ضوم 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
تاريخ  �ملذكور خ��الل 15 يوما من  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  بحقك يف حالة 

ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9733  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  / 1-�ضدف �جلزيرة  عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /مو�ضى خان مرجان خيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )25468 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�ضكوى:MB176975107AE  وحددت  رقم  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.1 لها جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق 2017/11/12 �ل�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
بان  علما   ، �الأق��ل  �أي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�ضة  للمحكمة  �و م�ضتند�ت  مذكر�ت 

�لدعوى جددت من �ل�ضطب  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2345  عمايل جزئي
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  و�اللومينوم  للزجاج  1-�لريامي  �ملدخل/  �خل�ضم  �ىل 
�ملدعي /تريوت�ضندور كومار�ن �الجنوفان وميثله:�حمد ح�ضن حممد عبد�هلل �ملازمي 
 131.406( وقدرها  �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية  �لدعوى ومو�ضوعها  عليك  �أق��ام  قد 
درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �قامة 
  MB170565842AE/2017:ل�ضكوى� رق��م  �ل��ت��ام   �ل�ضد�د  وحتى  �ل��دع��وى 
بالقاعة  ���س   08.30 �ل�ضاعة   2017/11/13 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10696  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �حل�ضن  1-ق�ضر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�حميد حممد حممد حممد عثمان قد �أقام عليك �لدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   21500( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
  mb178024092ae:مببلغ )2000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى
�ل�ضاعة 08.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/11/15  �الربعاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
�لقا�ضي لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10484  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كافيه ريرتو  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
�ضعبان علي عبد�حلليم �ضعد�وي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
 1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   43974( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
  MB177896667AE:ل�ضكوى� رق��م  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م( 
�س   08.30 �ل�ضاعة   2017/11/22 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذ�  �لقا�ضي  مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6077  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضمر�ضيت للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�ضوعها  عليك  �أق��ام  قد  �قبال  عبا�س حممد  �ملدعي /حممد  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )34598 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى:MB174697969AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/11/21   �ل�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8018  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لفرحان خلدمات ت�ضميم وتنفيذ �حلد�ئق �س.ذ.م.م جمهول 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ن �ملدعي /ظفر �قبال حممد يو�ضف قد  حمل �القامة مبا 
ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20554 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176236016AE:ل�ضكوى� رقم  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   2000(
�س   08.30 �ل�����ض��اع��ة     2017/11/13 �مل���و�ف���ق  �الث��ن��ني  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7495  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ه��وت دوغ جوينت م.د.م.����س جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن 
�مل��دع��ي /خ��ال��د رب��ح��ي ه��ا���ض��م خ��ل��ف ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل ع��ل��ي ع��ب��د�ل��وه��اب عبد�هلل 
�ل�ضويدي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   3000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   51000(
�ل�ضاعة 08.30  �ملو�فق 2017/11/21    �ملحاماة.  وح��ددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء 
�س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/8800  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-خالد �ل�ضام�ضي للخدمات �لفنية جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد �جمد ح�ضني حممد �يوب علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   13198( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB176745751AE:ل�ضكوى� رقم  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   2000(
م�ضاء�   15.00 �ل�ضاعة     2017/11/22 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10086  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�ل���غ���ول خل��دم��ات �ل��ه��ج��رة جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  �ملدعي /�حمد في�ضل علي هياجنه قد 
درهم(   750( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   92.905( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB177635562AE:ل�ضكوى� رق��م  و�مل�ضاريف  و�ل��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22   �ل�ضاعة 08.30 �س مبكتب �لقا�ضي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10075  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فاينان�ضال �ضوفتوير ديفيلومبنت �ن�ضتيتيوت منطقة 
حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /نريوز عبد�للطيف طرفه 
وقدرها  �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية  �لدعوى ومو�ضوعها  عليك  �أق��ام  قد 
و�مل�ضاريف   و�لر�ضوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   83837(
وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/22   �ل�ضاعة 08.30 �س 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذ�  �لقا�ضي  مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/6044  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- ر�دكاليف جلوبال �ضيكيوريتي ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/رو�ضيندو با�ضيكو �ريبو�بو نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة 
�ريبو�بو  با�ضيكو  ل�ضالح/رو�ضيندو  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/8/24 بتاريخ 
بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )56388( درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنه 
على �لدرجة �ل�ضياحية عينا �و قيمتها نقد� �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب 
عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�ضب من �لر�ضوم و�مل�ضروفات و�عفت �ملدعي من 
. حكما مبثابة �حل�ضوري قابال  ن�ضيبه منها ورف�ضت ما عد� ذلك ذلك من طلبات 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/6042  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   �ضيكيوريتي  جلوبال  ر�دك��الي��ف  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف    2017/8/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة 
باأن  �ملدعى عليها  ب��ال��ز�م  روب��ري� جار�ضيا  ل�ضالح/الري  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
�لدرجة  على  موطنه  �ىل  ع���ودة  وب��ت��ذك��رة  دره���م   )54166( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي 
�ل�ضياحية عينا �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي 
�ملدعي من ن�ضيبه منها ورف�ضت  �مل�ضروفات و�عفت  �لر�ضوم  باملنا�ضب من  عليها 
ماعد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/4406  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- تركي مطر لتنظيم �ملعار�س  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/9/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
توؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �لفار  �ضعيد  ح�ضن  �ضعيد  ل�ضالح/�ضريف  �ع��اله 
للمدعي مبلغ )90128( درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�ضياحية 
عليها  �ملدعي  و�ل��زم��ت  �خ��ر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  عينا 
باملنا�ضب من �لر�ضوم �مل�ضروفات و�عفت �ملدعي من ن�ضيبه منها ورف�ضت ماعد� 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�ضر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1340  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  فيوت�ضر  تري�س  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف    2017/7/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة 
�ملدعى عليها  بالز�م  �ملذكورة �عاله ل�ضالح/�ن�ضار عبا�س حممد حنيف  �لدعوى 
�لدرجة  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )8470( دره��م وبتذكرة ع��ودة �ىل موطنه على  ب��اأن 
�ل�ضياحية عينا �و ما يقابلها نقد� مببلغ 800 درهم ما مل يكن قد �لتحق بخدمة 
�ضاحب عمل �خر و�لزمتها �ملنا�ضب من �مل�ضاريف و�عفت �ملدعي من ن�ضيبه فيها 
ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3194 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-جلوبال كار�ت م.د.م.���س جمهول حمل �القامة مبا 
وميثله:عبد�هلل  ���س.ذ.م.م  �ملركزي  للتربيد  �لتنفيذ/�لنخلة  طالب  �ن 
حممد حاجي علي �لعو�ضي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )274905( درهم �ىل طالب 
�الج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2338 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-فلور�ل فروت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/هريو جتارت �آر�د �س.ذ.م.م وميثله:جو�ضلني �ضبلي 
خري �هلل قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )79446.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3109 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-مقهى ومطعم ذ� بروفيدور �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�الوروبية لالغذية �لبحرية �س.ذ.م.م قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
.وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )1788(  به 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3110 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-مقهى ومطعم ذ� بروفيدور �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�الوروبية لالغذية �لبحرية �س.ذ.م.م قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )16330( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2598 تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���ض��ده/1-���ض��رك��ة ل���وجن دي �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة ذ.م.م 
�لتنفيذ/بن و�نغ وميثله:عبد�هلل  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
ح�ضن �حمد بامدهاف قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  �لدعوى  �ضند  �لبيع  عقد  بف�ضخ  و�لز�مك 
فان  .وع��ل��ي��ه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )964131(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1458  ا�صتئناف جتاري    
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- جميد �أ�ضغر كهن خاكي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�ضتاأنف / بنك دبي �لتجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�ضتت فندي 
 2016/1426 رقم  بالدعوى  �ل�ضادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ضتاأنف  قد  �ملالكي 

جتاري كلي بتاريخ:2017/7/26     
 10.00 �ل�ضاعة   2017/11/20 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1623  ا�صتئناف جتاري    

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضهز�د خان باجنا�س حممد ��ضماعيل باجنا�س جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�ضتاأنف / حممد ز�ى حاجي نور حممد ب�ضفته �ضريك 
بامدهاف  �حمد  ح�ضن  وميثله:عبد�هلل  ���س.م.ح  لل�ضيار�ت  عمار  �ضركة  ومدير 
كلي  جت��اري   2017/1237 رق��م  بالدعوى  �ل�ضادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ضتاأنف  ق��د 
 2017/11/21 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  لها جل�ضه  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2017/8/23  
�ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/607  تنفيذ عقاري   

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضركة �ت�س �يه بي �ن للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/روك�ضانا روديكا تو�دير وميثله:غازي �بر�هيم �حمد بن �ضيفان

نعلنكم باحلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم:2017/367 عقاري كلي يوم �الحد بتاريخ:2017/7/30   
باعتباره �ضند� تنفيذيا وذلك:

1- بالز�مكم ب�ضد�د مبلغ وقدره )1069010( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى متام �ل�ضد�د 
وت�ضليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 

2- ببطالن عقد بيع �لوحدة مو�ضوع �لتد�عي )��ضتمارة �حلجز( .
وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3116 تنفيذ جتاري  
�ن طالب  �القامة مبا  م.م.ح جمهول حمل  لل�ضجاد  �ملنفذ �ضده/1-ميغا  �ىل 
�لتنفيذ/�ضركة كالريانت �ل�ضعودية للملونات �ملحدودة وميثله:علي ��ضماعيل 
و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �بر�هيم �جلرمن قد 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )225461( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�جلل�ضة  مبح�ضر  �مل��وؤرخ��ة:2017/2/20  �لت�ضوية  �تفاقية  باحلاق   -2 �ملحكمة 
�ملحكمة  ف��ان  �لتنفيذي.وعليه  �ل�ضند  ق��وة  يف  وجعله  فيه  حمتو�ها  و�ث��ب��ات 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3231 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1-�ضعيد عبد�مللك م�ضطفى �أهلي ح�ضن �هلي جمهول 
�س.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
وميثله:علي ��ضماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )673159.45( درهم 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لثاين  �جل��زء  )�جل��دي��د(  تلفزيون  يعر�س   •
يرف�ضون  وك���ث���ريون  )ب��ل��ح��ظ��ة(  م�ضل�ضل  م��ن 
ف�ضلها.  م��ن  وي��خ��اف��ون  �لثانية  �الأج����ز�ء  ف��ك��رة 

فهل �أنت متحم�ضة للجزء �لثاين كما �الأّول؟
- �مل�ضل�ضل ُكتب على �أ�ضا�س �أنه جزء و�حد، ولكن 
حمدودة،  �لعر�س  �أي��ام  تكون  رم�ضان  �ضهر  يف 
 ، ولذلك ق�ضمته �لكاتبة نادين جابر �إىل ق�ضمنينْ
الأن  �الأول،  م��ن  بكثري  �أج��م��ل  �ل��ث��اين  و�جل����زء 
يكون  ول��ن  �أك��رث.  )�أك�ضن(  وفيه  ��رع  �أَ���ضنْ �إيقاعه 
�جل���زء �ل��ث��اين مم���اًل �أب�����د�ً، و�أن����ا ال �أخ�����اف، بل 
م�ضاهدته  ن�ضبة  �ن  و�أع��ت��ق��د  ج����د�ً  متحم�ضة 
�إط��ار رم�ضان،  ُيعر�س خارج  الأنه  �أعلى  �ضتكون 
ولن يكون يف مناف�ضة مع م�ضل�ضالت �أخرى. كما 
ر قريباً لل� )�أونالين(، الأنه  ر لعمل �ضُي�ضوَّ �أح�ضّ
هناك  يعود  ل��ن  �ملقبلة،  �ضنة  �خلم�ضني  خ��الل 

وجود للتلفزيون.
�الأخرى؟ م�ضاريعك  ما  جانبه،  • و�إىل 

�الأول  ل��ل��ع��ر���س،  ج��اه��ز�ن  م�ضل�ضالن  ه��ن��اك   -
ع���رب���ي م�����ض��رتك مت ت�����ض��وي��ره يف ت��رك��ي��ا و�أن����ا 
ومعنا  فيه،  كة  �مل�ضارمِ �لوحيدة  �للبنانية  �ملمثلة 
وهو  �مل�ضري  �ضامر  �ل�ضوري  �ملمثل  �مل�ضل�ضل  يف 
�ملو�ضم  يف  و�ضُيعر�س  �ضغرية(،  )�ضماء  بعنو�ن 
)الأن���ك حبيبي( مع  بعنو�ن  و�ل��ث��اين  �جل��دي��د. 
نيكوال معو�س، وال �أعتقد �أنه �ضيعر�س قريباً. 
�إىل ذلك، با�ضرُت بكتابة فيلم �ضينمائي، و�الإنتاج 
مهم جد�ً وهو غري لبناين، و�ضاأمّثل فيه �أي�ضاً 

و�أج�ضد ثالث �ضخ�ضيات.

�حلالية  لبنان  جنمة  �إنك  �لقول  ميكن  • هل 
�أو �ملقبلة؟

�آخ����ر.  �أي ل��ق��ب  ���ل ل��ق��ب مم��ث��ل��ة ع��ل��ى  �أف�������ضّ  -
ت�ضبقها  ب���ل  ب�����ض��ه��ول��ة،  ت��ت��ح��ق��ق  ال  �ل��ن��ج��وم��ي��ة 
خ��ط��و�ت و�أم����ور ك��ث��رية، ول��الأ���ض��ف كلمة جنمة 
يف  ك��ذل��ك  لي�س  و�ل��و���ض��ع  ل��ب��ن��ان،  يف  م�ضتهلكة 
لقب  فنانة  �أي  على  تطلق  �ل�ضحافة  �خل���ارج. 
جنمة )ب�س �ضو عملت!(، �إذ� كانت هذه معايري 
��ضتغلُت  �أن��ن��ي  م��ع  ي�ضاعدنا(.  )�هلل  �لنجومية 
كثري�ً وتعبُت كثري�ً، ولكنني �أعترب �أنه ينق�ضني 

�لكثري كي �أ�ضتحق لقب جنمة.
خالل  م���ن  ت��ت��ح��ق��ق  �أن  مي��ك��ن  �ل��ن��ج��وم��ي��ة   •
�أنك  مع  ترف�ضينها  فلماذ�  �أحياناً،  و�ح��د  عمل 

فر�ضتمِ نف�ضك؟
�أن��ا مل  �أف��ك��ر فيها.  �أرف�ضها ولكنني ال  �أن��ا ال   -
يعنيني  ال  �ملو�ضوع  وه��ذ�  جنمة،  نف�ضي  �أعترب 
�أن يقال عني ممثلة  �الإط���الق، بل يهمني  على 

بارعة �أو �أكادميية �أو فنانة مميزة.
ال  �لنجوم  من  �لكثري  هناك  �أن  ترين  هل   •

ي�ضتحقون �ألقابهم؟
فاإنهم  لل�ضحافيني،  �ح���رت�م���ي  م��ع  ط��ب��ع��اً.   -
�أن  م��ع  و���ض��ح��اه��ا،  ليلة  ب��ني  �ل��ن��ج��وم  بون  ين�ضّ
�أ���ض��ح��اب��ه��ا )�أ���ض��ح��اب �الأل���ق���اب( )ب��ي��ك��ون��و� بال 
�الألقاب  تفر�س  �ل��ت��ي  ه��ي  �ل�ضحافة  طعمة(. 
و�ل���ن���ا����س ي��ت��ب��ع��ون��ه��ا. و�الع���ت���م���اد ي��ب��ق��ى على 

�ل�ضحافة كي توقف هذه �ملهزلة.
على  �أل���ق���اب���اً  ي��ط��ل��ق��ون  �أي�������ض���اً  • و�ل��ف��ن��ان��ون 

�أنف�ضهم؟
ُي�����ض��ح��ك��ن��ي. هناك  �الأم������ر  - ���ض��ح��ي��ح، وه�����ذ� 
�ضخافات ال ميكن �أن يت�ضّورها �لعقل، وال بد �أن 

يتّغري �ملو�ضوع يوماً ما.
�لبلبلة؟ و�أثرتمِ  موؤخر�  قبل  �ضور�ً  • طرحتمِ 

- ل�ضُت �أنا من �أثار �لبلبلة، بل �ل�ضحافة، ولكنني 
مل �أرّد. �ل�ضورة جريئة و�أنا عّلقُت عليها، وقلت 

�إن �مل��ر�أة يجب �أال تخجل من نف�ضها ومن 
هناك  ول��ك��ن  ت��ت��ق��وق��ع.  و�أال  ج��م��ال��ه��ا 

ذلك،  لتحقيق  طريقة  م��ن  �أك���رث 
و�لثانية مبتذلة،  ر�قية  �الأوىل 

�لطريقة  �أق�����ض��د  ك��ن��ت  و�أن�����ا 
�أخذ  �لبع�س  ولكن  �الأوىل، 

�آخر،  منحى  �إىل  �ملو�ضوع 
و�أثار بلبلة.

يف  و�ل�ضهرة  • �لنجاح 
ه��ذه �الأي���ام يرتكز�ن 

على �الإث��ارة ولي�س 
ع�����ل�����ى �الأع�������م�������ال 

يقدمها  �ل����ت����ي 
�لفنان؟

ه�����������������ذ�   -
���ض��ح��ي��ح. مع 
قّدمُت  �أن���ن���ي 
من  �ل�����ك�����ث�����ري 
�الأعمال، ولكن 

يف  ل�ضحا �

�ل������ذي �أث�������ار �ل��ب��ل��ب��ل��ة مل ي���ت���ح���ّدث ع���ن���ه���ا، بل 
�ل�ضحافة  �ل�����ض��ورة.  ور�ء  م��ن  �ل�ضجيج  �أث����ار 
يتحّملونها  �لذين  هم  قالئل  ولكن  م�ضوؤولية، 

يف لبنان و�لكل يرك�س ور�ء �الإثارة.
�لرحباين  ل��ك��رمي  فيلم  يف  �أي�����ض��اً  ���ض��ارك��تمِ   •
�ب���ن �ل��ف��ن��ان غ���دي �ل��رح��ب��اين، م��ا م�ضري هذ� 

�لفيلم؟
�مل��غ��رب الفتتاح  �إىل  ���ض��اأغ��ادر  ق��ري��ب��اً   -
��ضم �لفيلم )كارغو(،  �لفيلم هناك. 
�لدول  �ضُيعر�س يف عدد من  وهو 
كما  وميالنو.  �ملغرب  كبلجيكا، 
�أنه ي�ضارك يف مهرجاٍن �ضيكون 
�أع�ضاء  �أح����د  �ل���دوي���ري  زي����اد 
�لفيلم  ف��ي��ه.  �لتحكيم  جلنة 
وحفيده  ج���د  ع���ن  ي���ت���ح���ّدث 
هرباً من �ضورية �إىل لبنان، 
�إىل من  وعندما ي�ضالن 
منطقة نائية يف )فاريا( 
ت����رتك����ه����م����ا �ل�������ض���اح���ن���ة 
مال،  دون  م��ن  ويبقيان 
ممثلة  دور  �أل���ع���ب  و�أن�����ا 
وتلتقي  ع���م���اًل  ت�����ض��ّور 
هنا  وم���ن  ه��ن��اك.  بهما 

تبد�أ �أحد�ث �لفيلم.

�لفنان �مل�ضري �ل�ضاب علي ربيع يحلرِّق يف حالة من �لبهجة هذه �الأيام، 
على �إثر �الإقبال �مللحوظ و�الإير�د�ت �لتي تتز�يد مع �لوقت لفيلم )خري 

وبركة(، �لذي يقوم ببطولته ربيع، وكتب فكرته �أي�ضاً.
وثمن ربيع ما و�ضفه باالإقبال على م�ضاهدة �أحدث �أعماله �ل�ضينمائية، 
�ل�ضينما يف م�ضر، �ضمن  و�لذي ال يز�ل ُيعر�س حالياً على �ضا�ضات دور 

�الأ�ضحى،  ع��ي��د  �أف�����الم  ب��اق��ة 
حقق  �ل��ع��م��ل  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ً 
قر�بة 9 ماليني جنيه يف 12 
يوماً فقط، كا�ضفاً �لنقاب عن 
�إىل  �ضيدفعه  �لنجاح  ه��ذ�  �أن 
تركيز ن�ضاطه �لفني يف جمال 
�ل�ضينما خالل �لفرتة �ملقبلة، 
�لفيلم  ع��ر���س  �أن  وم�����ض��ي��ف��اً 

��ضتمر نحو �ضهر.
ف��ي��ل��م )خ�����ري وب�����رك�����ة(، وهو 
�ضامح عبد�لعزيز،  �إخ��ر�ج  من 
مع  بطولته  ربيع  علي  �قت�ضم 
عبد�لرحمن  حم��م��د  م��ن  ك��ل 
�ضليم وجمع  وت��ار� عماد ومي 
�آخ��ر من �الأ���ض��م��اء، �إىل جانب 
ك�ضيفة  وهبي  هيفاء  �لنجمة 
����ض���رف، وت������دور ق�����ض��ت��ه حول 
�لعثور  �إىل  ي�ضعيان  �أخ���وي���ن 
خالل  يف  ولكنهما  عمل،  على 
م�ضاكل  ي���و�ج���ه���ان  ب��ح��ث��ه��م��ا 
و�أزم��ات ع��دة، حيث ي�ضطر�ن 
وممار�ضتها  مهن  خو�س  �إىل 
عن  �ضيئاً  يعلما  �أن  دون  م��ن 

�أ�ضولها.
ي���ن���درج �ضمن  �ل�����ذي  �ل��ف��ي��ل��م 
قال  كوميدي(،  )الي��ت  نوعية 

عنه �ضناعه: )�إنه تاأثر باأمر )�لت�ضنيف �لعمري(، على رغم �أنه ال توجد 
على  تقوم  �لتي  �ملوقف  كوميديا  على  يعتمد  وه��و  �ضاخنة،  م�ضاهد  فيه 
�الإ�ضحاك من خالل �ملفارقات �لدر�مية، ولي�س من خالل �ال�ضتخفاف 
�ملثرية  �حل��رك��ات  �أو  �أح��ي��ان��ا،  �لنابية  و�الإف��ي��ه��ات  �الأل��ف��اظ  على  �ملعتمد 

لل�ضحك على �مل�ضرح �أحياناً �أخرى(.

يحمل  لكنه  ولطيف،  خفيف  م�ضل�ضل  ))ترللي( 
�لثقيل(.  �لعيار  من  كوميدية  وم��و�ق��ف  جرعات 
عن  �لغطاء  كا�ضفة  نهى،  �لفنانة  �أك��دت��ه  م��ا  ه��ذ� 
يف  م�ضاهدها  ت�ضوير  ع��ل��ى  �الأي����ام  ه���ذه  عكوفها 
�مل�ضل�ضل �لكوميدي �جلديد )ترللي( ذي �حللقات 
�ملنف�ضلة، �إذ بد�أت قبل �أيام قليلة كامري�ت �ملخرج 
مو�قع  بني  و�لتحرك  �ل���دور�ن  يف  �ملو�ضوي  عمار 
على  ل  ُي��ع��وَّ �ل��ذي  �لعمل  لت�ضوير  ع��دة،  خارجية 
غ�ضون  يف  �ل�ضغرية  �ل�ضا�ضة  خ��الل  م��ن  عر�ضه 
تاأليف  م��ن  و�مل�ضل�ضل  �مل��ق��ب��ل��ة.  �لقليلة  �الأ���ض��ه��ر 
و�إنتاج في�ضل ج��ودة، يف حني يت�ضارك يف بطولته 

كوكبة كبرية من جنوم �لكوميديا يف �لكويت.
نهى �أز�ح����ت �ل�����ض��ت��ار، ع��ن ظ��ه��وره��ا يف ع��دد كبري 
من  يتكون  �ل��ذي  �مل�ضل�ضل،  وحلقات  م�ضاهد  من 
30 حلقة، تطغى عليها خفة �لدم وروح �لدعابة 
لكالمها،  وف��ق��اً  �ل�����ض��اح��ك��ة،  �لفكاهية  و�مل���و�ق���ف 
من  فرغُت  �للحظة،  ه��ذه  بقولها:)حتى  مكملًة 
ت�����ض��وي��ر 4 ح��ل��ق��ات ك��ام��ل��ة، و�أع���م���ل ح��ال��ي��اً على 
��ضتكمال بقية م�ضاهدي �خلارجية، �لتي عادًة ما 
تكون يف �أماكن مك�ضوفة و�ضديدة �حلر و�لرطوبة 

على غر�ر �لو�جهة �لبحرية(.
�ضخ�ضيات  جت�������ض���ي���ده���ا  ع������ن  حت�����دث�����ت  ن����ه����ى 
و)كر�كرت�ت( متنوعة، مل تتعود تاأديتها من قبل، 
�إليها،  بالن�ضبة  ج��دي��د�ً  حت��دي��اً  �عتربته  م��ا  وه��و 
م�ضيدًة باالأجو�ء �الأ�ضرية لفريق �لعمل، ومتمنية 
�أن يحوز �مل�ضل�ضل �إعجاب �مل�ضاهدين ور�ضاهم، و�أن 

يكون فاأاًل عليها يف �ملو�ضم �لدر�مي �جلديد.
ُيذكر �أن م�ضل�ضل )كان يف كل زمان( للفنانة �ضعاد 
�ملا�ضي  �ضهر رم�ضان  ُع��ر���س يف  و�ل���ذي  ع��ب��د�هلل، 
�الأعمال  �آخ��ر  ه��و  )�ل���ر�ي(  تلفزيون  �ضا�ضة  على 

�لتي ظهرت فيها �لفنانة نهى.

خا�ست يف التقدمي وتاألقت يف التمثيل وتتجه اإىل الكتابة

ل لقب ممثلة على اأي لقب اآخر �سينتيا خليفة: اأف�سّ

الفنانة نهى.. م�سغولة بت�سوير 
امل�سل�سل الكوميدي )ترللي(

علي ربيع: �سعيد بنجاح 
فيلم... )خري وبركة(!

�سينتيا خليفة من الوجوه البارزة التي اأثبتت ح�سورها الفني يف لبنان بالرغم من �سغر عمرها.
جتربتها غنية ومتنوعة، فهي مقدمة برامج اىل جانب كونها ممثلة، كما تتجه حاليًا نحو كتابة فيلم من بطولتها.

خليفة التي حققت جناحًا لفتًا مع الفنان زياد برجي من خالل م�سل�سل )بلحظة( يف رم�سان املا�سي، متفائلة باجلزء 
الثاين منه الذي تعر�سه حاليًا حمطة )اجلديد( وتتوقع اأن يحقق جناحًا اأكرث من جزئه الأول.

النجومية ال 
تتحقق ب�سهولة، 

بل ت�سبقها خطوات 
واأمور كثرية
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ن�سيحة طبية حلماية طفلك من 
نق�س ال�سفائح الدموية

تلعب �ل�ضفائح �لدموية دوًر� هاًما يف ج�ضم �الإن�ضان؛ حيث حتمي �جل�ضم 
يف حاالت تعر�ضه للنزيف عن طريق �لتجمع مكان �لّنزف وتكوين خرثة 
دموّية لوقف �لنزيف، ويوؤدي نق�س عدد �ل�ضفائح �لدموية عند �الأطفال 
مل�ضاعفات خطرية ميكن جتنبها عن طريق �لعالج و�تباع �لنظام �لغذ�ئي 

�ملنا�ضب.
�ضعيد:  دكتور حممد  �ل��والدة  �الأطفال وحديثي  �أمر��س  �إخ�ضائي  ويقول 
�ل�ضفائح  نق�س  من  �لتخفيف  يف  ت�ضاعد  �لتي  �الأطعمة  بع�س  هناك  �إن 
�لدموية عند �الأطفال يف مقدمتها �لرمان؛ حيث يحتوي على كمية كبرية 

من �حلديد و�لفتيامينات �لتي يحتاجها �جل�ضم.
ون�ضح بتناول �حلليب ومنتجاته؛ الأنها غنية بالكال�ضيوم �لذي ي�ضاعد على 

�إنتاج �ل�ضفائح �لدموية وحماربة �لنق�س فيها.
و�أكد �ضرورة تناول �الأطعمة �لتي حتتوي على حم�س �لفوليك مثل ع�ضري 
�ل�ضفائح  �إن��ت��اج  على  ت�ضاعد  �إنها  وق��ال  و�لفا�ضوليا  و�ل�ضبانخ  �لربتقال 

�لدموية و�إبقائها يف معدالت طبيعية.
و�أ�ضار �إىل �أهمية تناول �لربوتينات؛ لكونها غنّية بالّزنك وفيتامني ب12، 
و�الأور�ق  و�لبي�س  �لكبدة  مثل  "ك"  بفيتامني  �لغنّية  �الأغ��ذي��ة  وك��ذل��ك 

�خل�ضر�ء؛ حيث ي�ضاعد على وقف �لّنزيف وجتدد �ل�ضفائح �لدموية.

درا�سة جديدة تك�سف خماطرمميتة 
لـ»امل�سروبات الغازية«

تتحدث �لعديد من �لدر��ضات �لطبية عن خماطر �مل�ضروبات �لغازية على 
�ل�ضحة؛ ملا حتويه من مو�د كيميائية ت�ضر باملعدة، و�أ�ضبغة وملونات توؤثر 

يف عمل �لعديد من �أع�ضاء �جل�ضم �حليوية.
لكن �أحدث �لدر��ضات �لتي قام بها علماء من جامعة �ضتيلينبو�س يف جنوب 
�إفريقيا، �أكدت �أن �ملو�ظبة على ��ضتهالك تلك �مل�ضروبات، يت�ضبب باإ�ضابة 

�الإن�ضان باأمر��س تنتهي باملوت، بح�ضب وكالة "نوفو�ضتي".
وقال �لعلماء لل�ضحفيني: "�لعبوة �لو�حدة ب�ضعة 0.33 لرت من �مل�ضروبات 
�لغازية، حتوي -يف �ملتو�ضط- 39 جر�ًما من �ل�ضكر، �أي �أكرث ب�14 جر�ًما 

من حاجة �جل�ضم �ليومية".
�مل�ضروبات  ه��ذه  �ليوم من  و�ح��دة يف  عبوة  ول��و  "��ضتهالك  �أن  �إىل  ولفتو� 
بارتفاع  �أ�ضابيع، ي�ضاهم يف ظهور م�ضكالت خطرية تتعلق   10 على مدى 
معدالت �ل�ضكر يف �لدم؛ ما يوؤدي م�ضتقباًل �إىل �الإ�ضابة بد�ء �ل�ضكري من 
�لنمط �لثاين، ف�ضاًل عن �أن ��ضتهالك تلك �مل�ضروبات يوؤدي �إىل �الإ�ضابة 
�لقلب  و�أمر��س  �ل�ضمنة  معدالت  بزيادة  ترت�فق  �لتي  �الأي�س  مبتالزمة 

و�رتفاع �ضغط �لدم".
وت�ضري �إح�ضاء�ت منظمة �ل�ضحة �لعاملية، �إىل �أن �أعد�د �مل�ضابني بال�ضمنة 
نحو  وب���ات   ،2014 ع��ام  حتى   1980 ع��ام  منذ  ت�ضاعفت  �ل��ع��امل  ح��ول 
%39 من �لبالغني و�ل�ضباب يعانون من �أعر��س �رتفاع �لوزن �لتي توؤدي 

�إىل �الإ�ضابة باأمر��س خطرية معظمها مميتة.

؟ ن�سرها  وكيف  بطليمو�س  نظرية  �سحح  الذي  العامل  هو  • من 
حياته  طيلة  ين�ضرها  مل  ولكنه  �لبولندي  كوبرينيكا�س  هو  �لعامل   -
مائه  من  �كرث  وبعد   1543 �ضنة  وتوفى  �لكني�ضة  غ�ضب  من  خوفا 

�ضنة من وفاته �علن هذه �لنظرية �لعامل �الملاين كيبلر.
املوظفني  امتحان  نظام  اتبعت  دولة  اول  هي  من   •

قبل التوظيف وما هو نوع المتحان ؟
�ملعلومات  �متحان يف  وك��ان  �مليالد  قبل  �لثاين  �لقرن  �ل�ضني يف  - يف 

�لعامة و�ل�ضعر و�لعزف و�لفرو�ضية؟
البحار  يف  مراكزهم  حتديد  يف  البحارة  يعتمد   •
هذا  ان  يعرفون  فهم  ال�سمايل،  القطب  جنمة  على 
يحددون  ا�سا�سه  وع��ل��ى  ال�سمال  يف  يبقى  النجم 
ت�سكل  التي  النجوم  ع��دد  فكم  وموقعهم  اجتاههم 

النجم القطبي ال�سمال؟
- �لنجم �ل�ضمايل جنم و�حد فقط.

. �جلن�ضية  �أملانى  وهو  رونتجن  كونر�د  وليم  هو  �إك�س  �أ�ضعة  • مكت�ضف 
 1895 عام  ذلك  وكان  �لر�ديو  خمرتع  هو  ماركونى  جولييلمو  �الإيطاىل  • �لعامل 

. �لنفي�س  �بن  هو  �ل�ضغرى  �لدموية  �لدورة  • مكت�ضف 
. �جلر�حى  �لتعقيم  خمرتع  هو  لي�ضرت  �أن  تعلم  • هل 

�ضنة  �أبريل   16 فى  بريطانيا  فى  ولد  �لعامل  فى  �لكوميديا  ممثلى  �أ�ضهر  من  هو  �ضابلن  �ضارىل   •
. م   1889

 . م   1947 عام  تاأ�ض�ضت  �الأمريكية  �ملخابر�ت  وكالة  �أن  تعلم  • هل 
 . م   1934 عام  �إر�ضالها  �مل�ضرية  �الإذ�عة  • بد�أت 

 • بد�أ ��ضتخد�م �لعمالت �لورقية فى بد�يات �حلرب �لعاملية �الأوىل عام 1914 م فى �جنلرت� ولكن �لدولة 
�ضاحبة فكرة �لعملة �لورقية هى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .

 . م   1768 �ضنة  ��ضرت�ليا  قارة  �الجنليزى  �ملالح  كوك  جيم�س  �لكابنت  • �كت�ضف 
. �لتاريخ  باأبو  �مللقب  هو  هريودوت  �الإغريقى  �ملوؤرخ  �أن  تعلم  • هل 
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ق��ّدم خ��رب�ء يف �ل�ضحة ثالث ن�ضائح حتميك من �نحناء �لظهر مع تقدم 
�لعمر.

حتدب  باأنه  �لظهر  �نحناء  وُيعرف 
�أعلى  منطقة  يف  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود 
�لظهر، وينتج ب�ضببه خلل يف فعالية 

�لعمود �لفقري ب�ضكل غري منتظم.
ويوؤدي هذ� �خللل �إىل ت�ضوه �لقامة فتبدو 
مرتهلة �ضعيفة، ما يعر�س �لفرد 
مل�ضكالت �أخرى عديدة.

وت����ت����م����ث����ل �ل���ن�������ض���ائ���ح 
�لثالث يف:

- �النتباه ب�ضكل جيد لو�ضع �جل�ضم، فحتى عند �ل�ضري يجب �أن تكون ناظًر� 
تفرد  �أن  يجب  �لكر�ضي  على  �جللو�س  وعند  م�ضتقيم،  و�ضع  يف  �الأم��ام  �إىل 
ترتكز  �لتي  �ملن�ضدة  �أو  �لطاولة  قريًبا من  و�أن جتعله  عليه  ظهرك متاًما 
عليها حتى يتثنى لك فرد ظهرك على �لكر�ضي ب�ضكل �ضليم، وال بد د�ئًما من 

�لوقوف وفرد �جل�ضم و�لظهر كلما تذكرت حتى ت�ضبح عادة بالن�ضبة لك.
مثل  �لريا�ضية  �لتمارين  ممار�ضة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �لع�ضالت،  تقوية   -
�لوقوف  على  كبري  ب�ضكل  ت�ضاعدك  �ضوف  �لتي  و�ل��ق��وة  �ل�ضغط  مت��اري��ن 

�ل�ضليم دون تر�خي �أو �نثناء.
-�ل�ضري وفوق ر�أ�ضك كتاب، فهذه �لطريقة �ضت�ضاعدك على �أن ال يقع �لكتاب 
ب�ضكل  وم�ضتقيًما  مفروًد�  ج�ضمك  ي�ضتمر  �ضوف  وبالتايل  ر�أ�ضك،  فوق  من 

�ضليم �ضو�ء للعنق �أو �لظهر .

الظــهــــــــر انحنـــــــاء  مــــن  حتمـيــــك  خطـــوات   3

بائع كا�سمريي يعر�س اجلوز وينتظر العمالء على �سفاف بحرية دال يف �سريناغار.    )ا ف ب(

يحكي �ن رياح �خلريف تقابلت مع �ع�ضار �ل�ضتاء و�ضم�س �ل�ضيف.. وبطريقهم �لقى كل منهم حتيته على �الآخر 
ووقفو� يتحدثون معا كال عن حاله فاخذو� يف �ضرد قوتهم ومقدرتهم و�نتهو� �ىل �خل�ضام حيث �ن �ل�ضم�س 
قالت �نها �القوى.. وهي وحدها �القوى فقرر �جلميع �الحتكام �ىل �ول من مير عليهم، هنا مر عليهم بركان 
غا�ضب كان يف طريقه �ىل مكمنه فعرف منهم ما حدث فقال كلمته �لعجيبة لي�ضت �ل�ضم�س وال �الإع�ضار وال 

�لرياح بل �نا ..تعالو� لنذهب �يل جزيرتي وليجرب كل و�حد فينا قوته.
�جتمع �الأربعة يف جزيرة �لربكان وكانت رياح �خلريف علي عجلة من �أمرها فاقرتبت من بع�س �ضكان �جلزيرة 
وهبت عليهم بكل ما فيها من قوة فحركت �الأ�ضجار وجعلتها تتمايل ب�ضدة و�أ�ضرع �ل�ضكان باالختباء وطارت 
�لثمار من على �الأ�ضجار تتدحرج على �الر�س يف غ�ضب وتطايرت �أور�ق �ل�ضجر ودخلت يف كل مكان مما �ضبب 
�ل�ضتاء ي�ضحك بقوة ثم بد�أ عمله  �إع�ضار  �لنو�فذ و�الأب��و�ب وخلدو� للنوم، هنا وقف  �ل�ضكان فاأغلقو�  غ�ضب 
�أور�ق �الأ�ضجار �ملت�ضاقطة تدور وتلتف يف دو�مة حول نف�ضها و�الأ�ضجار متيل و�ضوت  فور� ب�ضهيق قوي جعل 
�ضهيقه يجعل يف �ملكان �ضجة كبرية وكاأنه حمركات طائرة وفجاأة �طلق زفريه بقوة ليقتلع �الأ�ضجار وتطري 
�أ�ضقف �لبيوت �خل�ضبية وبع�س جدر�نها ومل ي�ضتطع �الأهايل فعل �ضيء فهرعو� �إىل �ملخابئ لينقذو� �أنف�ضهم 
�لبيوت  لتغرق  و�ل�ضو�رع  �ل�ضو�طئ  �ىل  وخرجت  �الأم���و�ج  هاجت  مكان..  كل  يف  ف�ضاد�  هو  ويعيث  و�ضغارهم 
�الإع�ضار  فاخذ  كل مكان  �ل�ضر�خ  وعم  �ضوء�  �الأم��ر  ف��ز�د  كافيا  لي�س  �لبحر  ماء  ك��اأن  ب�ضدة  �الأمطار  وهطلت 
ي�ضحك مبتهجا.. هنا غ�ضبت �ل�ضم�س لق�ضوته ف�ضعدت �ىل كبد �ل�ضماء و�أ�ضرقت بقوة و�أخذت تزيد حر�ر�تها 
�لنا�س من  �ملياه تتبخر ب�ضرعة وكل �ضئ يجف ويجف وخرج  تدريجيا ف�ضخن كل �ضئ على �جلزيرة و�أخ��ذت 
هنا  �لظل..  بحثا عن  �ملكان  يهربون من  وب��د�أو�  �أج�ضادهم  به  ليربدو�  �ملاء  �لهو�ء ويطلبون  بيوتهم يطلبون 
�ضحك �لربكان وقال هدوء.. هدوء من ف�ضلكم تعالو� لناأخذ بع�س �لر�حة.  ومع تلك �ل�ضويعات �لقليلة وبعد 
�ن �رتاح �ضكان �جلزيرة هب �لربكان ب�ضرعة ون�ضط و�خذ يزجمر بقوة �أكرث و�أكرث ثم بد�أ يطلق حممه �ملميتة 
ودخانه �مل�ضموم وغباره يت�ضاعد يف كل مكان ويقذف �لنري�ن يف كل �جتاه.. وهو ي�ضرخ وكاأنه عفريت.. ومل 
مي�س وقت طويل حتى �أ�ضبحت �جلزيرة مهجورة من �ضكانها.. �ضحك �لربكان وقال من �الأقوى.. مل ي�ضمع 
جو�با ير�ضيه فثار �أكرث.. هنا �جتمعت عليه �لرياح و�الإع�ضار و�ل�ضم�س وتكاتفو� معا وبعد فرتة مل يعد �حد 

ي�ضمع �ضوت �لربكان وتركو� �جلزيرة م�ضرورين ليعود �إليها �ضكانها فيما بعد.

فوائد مهمة اللوز
�لفرن�ضية  �ل����دك����ت����ورة  �أك��������دت 
�لتغذية  ب��ل��وم��ي، خ��ب��رية  م���ارى 
�ل���ف���رن�������ض���ي���ة �أه���م���ي���ة �ل���ف���و�ئ���د 
�خلا�س  و�ل��زي��ت  للوز  �ل�ضحية 
به، و�لذي يعمل على �مت�ضا�س 
حيث  �مل��ع��دة،  ع�����ض��ارة  حمو�ضة 
بعد  �ل��ل��وز  زي���ت  ت��ن��اول  يف�ضل 

ت����ن����اول �ل���ط���ع���ام حل���م���اي���ة ج����د�ر 
�ملعدة.

�أنه  باالألياف و�لربوتني كما  �للوز غنى  �أن  �لفرن�ضية،  و�أو�ضحت �خلبرية 
�لغذ�ئية، حيث حتتوى  �لوجبات  تناوله بني  �ل�ضبع، ويف�ضل  ي�ضاعد على 
20 حبة لوز على 160 �ضعر� حر�ريا، كما �أنه غنى باأوميجا- 9 وفيتامني 
ه�، ولديه �لقدرة على �إيقاف �جللطات �لتي ت�ضد �ل�ضر�يني ومنظم لل�ضغط 
كما  �مللح  ��ضتبعاد  يعمل على  �لذي  للبوتا�ضيوم  �ملرتفعة  �مل�ضتويات  بف�ضل 

يعمل على �خرت�ق �لكولي�ضرتول �ل�ضيئ و�لتخل�س منه يف �لرب�ز.
و�أ�ضافت بلومي �أن �للوز عبارة عن كوكتيل من م�ضاد�ت �الأك�ضدة، ويحتوي 
ب�ضبب  للع�ضالت  مفيد  وه��و،   9 وب-  ه�  وفيتامني  و�حلديد  �لزنك  على 
�ملاغن�ضيوم ومفيد للعظام بف�ضل �لكال�ضيوم، ومفيد للجلد ومن �الأف�ضل 
خلطة مع �لفاكهة �لغنية بفيتامني �ضي، مثل �لربتقال و�لكيوي و�ملاجنو، 

وهو كذلك غنى بفيتامني بى- 3 وي�ضهل عملية �له�ضم.


