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انتبه ملعدل تناول طفلك للقرفة!

الأطباق  من  العديد  لتح�ضري  وا�ضتخدامها  الطيبة  رائحتها  رغ��م 
واحللويات، يبدو اأن للقرفة عواقب �ضحية اأي�ضا. معهد اأملاين حذر 

من الإكثار من تناول القرفة كما حدد املعدل املنا�ضب للأطفال.
اأو�ضح املعهد الأملاين لتقييم املخاطر اأن بهار القرفة، يحتوي طبيعيا 
العطرية  رائحته  رغ��م  ال��ذي  ك��وم��اري��ن،  ي�ضمى  عطري  مركب  على 
تت�ضبب يف  اأن  الكومارين ميكن  املرتفعة من  فاإن اجلرعات  الطيبة، 

تلف الكبد.
اأنه نظرا لنخفا�ض وزن الطفل، فاإنه من  اإىل  واأ�ضار املعهد الأمل��اين 
على  ينبغي  حيث  ال��ك��اوم��اري��ن،  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ت��ن��اول  ل��ه  ال�ضهل 
اأكرث من  األ يتناولوا  15 كيلوغراما  الأطفال الذين يزنون حوايل 
100 غ��رام من خبز الزجنبيل  اأو  القرفة  غراما من ب�ضكويت   30

يوميا.
الكومارين،  من  خمتلفة  جرعة  على  القرفة  من  ن��وع  كل  ويحتوي 
فمثل قرفة الكا�ضيا بها ن�ضبة اأكرب من القرفة ال�ضيلنية. اإذ ينبغي 
على الآباء الذين يخبزون اأو ي�ضتخدمون هذا البهار اختيار القرفة 

ال�ضيلنية  لتوخي الآمان.

حتذير من رمي املناديل 
املبللة يف املرحا�ض

وايب�ض،  املبللة،  امل��ن��ادي��ل  رم��ي  ع��ن  الناجمة  ب��الأ���ض��رار  اأغلبنا  �ضمع 
يف  والتامبون  ال�ضحية،  ال��ف��وط  مثل  ال�ضحية،  امل���واد  م��ن  وغ��ريه��ا 
املرحا�ض. ولكن هل تعلم اأن هذا ميكن اأن يكون له اآثار �ضلبية بالقرب 

من منزلك؟
رمي املناديل املبللة يف املرحا�ض ميكن اأن يت�ضبب يف ان�ضدادات كبرية 

للموا�ضري، بح�ضب احتاد ال�ضركات الإقليمية الأملانية )يف كيه يو(. 
اأنها مقاومة للغاية للتهتك فهي ل تتفتت  الوايب�ض  املناديل  م�ضكلة 

بب�ضاطة.
للغاية  خطري  تراكم  يف  تت�ضبب  اأن  ميكن  ال�ضيناريوهات،  اأ���ض��واأ  ويف 
ميكن اأن ي�ضل موا�ضري منزلك بالكامل، ح�ضب الحتاد. ويف النهاية 

�ضتكون اأنت من �ضيدفع تكاليف الإ�ضلحات.
لت�ضمل  املرحا�ض،  اإلقاءها يف  ينبغي  التي ل  املفردات  قائمة  وتطول 
الطلء والورني�ض واملذيبات والأدوية واأعقاب ال�ضجائر، وكلها تت�ضبب 

يف تلوث نظام املياه. 
واإىل جانب ما �ضبق ين�ضم اإىل القائمة خملفات الطعام، التي ميكنها 

جذب الفئران لتكون حافزاً جيداً لها لتجربة املرحا�ض.

يحقق رقمًا قيا�سيًا يف 
امل�سي على احلبل 

ب��ع��دم��ا جن��ح يف  ع��امل��ي��اً ج���دي���داً،  قيا�ضياً  ح��ق��ق م��غ��ام��ر فرن�ضي رق��م��اً 
امل�ضي على حبل معلق من �ضاحة تروكاديرو يف باري�ض اإىل برج اإيفل 

ال�ضهري. 
معلق  حبل  على  العبور  من  عاماً(  متكن املغامر ناثان بولني )23 
طوله  وبلغ  باري�ض،  و�ضط  ال�ضني  نهر  فوق  قدماً   230 ارتفاع  على 

2198 قدماً. 
ل�ضالح  التربعات  جمع  بهدف  املغامرة  بهذه  ق��ام  بولني  ب��اأن  ويذكر 
اجلمعيات اخلريية، و�ضجل رقمه اخلا�ض يف امل�ضي على احلبل داخل 
املناطق احل�ضرية. وقد ا�ضتغرقت املحاولة املحفوفة باملخاطر حوايل 

ن�ضف �ضاعة، حب�ض جميع احلا�ضرين خللها اأنفا�ضهم. 
من اجلدير بالذكر باأن هذه املغامرة ال�ضيقة ح�ضرها اآلف الأ�ضخا�ض 
ومت توثيقها مبقطع فيديو ح�ضل على عدد كبري من امل�ضاهدات بعد 
ن�ضره على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، بح�ضب ما ورد يف موقع "يو 

بي اآي" الإلكرتوين.
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خبرية: �سينما الواقع االفرتا�سي واعدة
ترى كامي لوباتو خبرية تقنية الواقع الفرتا�ضي اأن ما يطرحه البع�ض 
ال�ضينما  حم��ل  لتحل  ج���اءت  الف��رتا���ض��ي  ال���واق���ع  �ضينما  اأن  م��ن  ح��ال��ي��ا 
اأن ت�ضريا جنبا  التقليدية غري �ضحيح على الإط��لق واأن الثنتني ميكن 

اإىل جنب.
وقالت لوباتو موؤ�ض�ضة �ضركة )دايفرجن �ضينما( التي تقدم عرو�ض �ضينما 
"هذا  ل��روي��رتز  ال��دويل  ال�ضينمائي  دب��ي  مهرجان  يف  الفرتا�ضي  ال��واق��ع 
جمال واعد ويتطور �ضريعا، عملنا ل�ضنوات على �ضناعة ال�ضا�ضة امل�ضتطيلة 
وهو �ضيء جديد للغاية، وعلى م�ضتوى املحتوى يعمل املخرجون وامل�ضورون 

على تطوير اأفلمهم ب�ضكل اأكرث ملءمة للم�ضاهد عرب هذه التقنية".
لل�ضينما  ب��دي��ل  ت��ك��ون  ل��ن  الف��رتا���ض��ي  ال��واق��ع  �ضينما  اأن  ع��ل��ى  و���ض��ددت 
التقليدية لأنه بب�ضاطة عندما ظهرت ال�ضينما على �ضبيل املثال مل يختف 

امل�ضرح.
وللعام الثاين على التوايل يطرح مهرجان دبي ال�ضينمائي الدويل برنامج 
عرو�ض �ضينما الواقع الفرتا�ضي التي جذبت الكثريين من رواد املهرجان 

واأغرتهم بخو�ض التجربة املختلفة.
عينيه  على  ن��ظ��ارات  امل�ضاهد  ي�ضع  الأف���لم  م��ن  النوعية  ه��ذه  ومل�ضاهدة 
ويغو�ض مبفرده يف عامل م�ضور بكامريا 360 درجة ويبداأ يف التفاعل مع 

ما يراه كاأنه داخل هذا العامل الفرتا�ضي.
وقالت لوباتو كنا هنا يف العام املا�ضي وهذا هو عامنا الثاين مبهرجان دبي. 
لنا  و�ضبق  الفرتا�ضي،  الواقع  ب�ضينما  تهتم  اليوم  املهرجانات  من  كثري 

التواجد يف مهرجان البندقية باإيطاليا ومهرجان كان يف فرن�ضا.
وي�ضم الربنامج هذا العام 11 فيلما ترتاوح مدتها بني �ضت دقائق و30 

دقيقة وتتنوع بني الروائي والوثائقي والتحريك.

م�سابيح �سجرة كري�سما�ض 
ت�سمد 48 عامًا

م�ضابيح  على  بريطانية  عائلة  حافظت 
زينة �ضجرة عيد امليلد لأكرث من اأربعة 
عقود من الزمان، دون احلاجة ل�ضتبدال 

اأي م�ضباح منها اأبداً. 
وقال رو�ض �ضاديك )38 عاماً( اإن والدته 
فينا )68 عاماً( ا�ضرتت م�ضابيح الزينة 
منذ  عليها  وح��اف��ظ��ت   ،1969 ع���ام  يف 

ذلك احلني. 
وب���ع���د ه�����ذه ال�������ض���ن���وات ال���ط���وي���ل���ة، مل 
م�ضباح  اأي  ل���ض��ت��ب��دال  العائلة  ت�ضطر 
باأن  رو����ض  وذك���ر  ال��زي��ن��ة،  م��ن م�ضابيح 
امل�ضابيح تزين �ضجرة عيد امليلد حالياً 

يف منزله مبدينة بليموث الإنكليزية. 
وهو  فيديو  مقطع  يف  رو����ض  ظهر  وق��د 
امل�ضابيح، وح�ضل  ي�ضرح عن تاريخ هذه 
ال�ضبكة  على  كبري  رواج  على  الفيديو 

العنكبوتية بعد ن�ضره بعدة اأيام.
م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب����اأن رو�����ض ينوي 
توريث م�ضابيح الزينة التي تعترب اأقدم 
م�ضابيح زينة يف بريطانيا لأبنائه، وفق 

موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

طبق طائر يتبع 
طائرة ركاب

ر�ضد  ل��ل��ده�����ض��ة،  م��ث��ري  م�ضهد  يف 
اأحد الركاب بهاتفه النقال، ج�ضماً 
غ��ام�����ض��اً وه���و ي��ط��ري ب��ال��ق��رب من 
الطائرة التي كانت حتلق على علو 

�ضاهق يف �ضماء بريطانيا. 
الفيديو  م���ق���ط���ع  اأظ�����ه�����ر  وق�������د 
ن�����ض��ر ع��ل��ى م��وق��ع يوتيوب  ال����ذي 
الطائر  اجل�������ض���م  الإل������ك������رتوين، 
ب�ضرعة كبرية  يتتبع  وهو  الغريب 
ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ل��ق فوق 
اجل�ضم  ماهية  ت�ضح  ومل  الغيوم. 
ال���غ���ري���ب، ال������ذي ف����اج����اأ ال���رك���اب 
واأحدث حالة من الذعر وال�ضدمة 

يف �ضفوفهم. 
التي  الأوىل  امل����رة  ه����ذه  ول��ي�����ض��ت 
�ضماء  فيها ج�ضم غريب يف  يظهر 
اأ�ضواء  �ضوهدت  حيث  بريطانيا، 
ال�ضحون  اأ����ض���واء  ت�����ض��ب��ه  غ��ري��ب��ة 
���ض��م��اء مدينة  ال��ط��ائ��رة حت���وم يف 
ك��ن��ت الأ����ض���ب���وع امل���ا����ض���ي، م���ا دفع 
ال�����ض��ك��ان امل��ح��ل��ي��ني ل��لع��ت��ق��اد باأن 
�ضماء  يف  يحومون  الف�ضاء  رج��ال 
بريندان  غ���ران���ت  وق����ام  ب���لده���م. 
ب��ت�����ض��وي��ر اأ������ض�����واء غ���ري���ب���ة وهي 
تتحرك يف ال�ضماء ب�ضمت، بالقرب 

من منزله يف منطقة رام�ضغيت. 
�ضائعة  وجهة  كنت  مدينة  وتعترب 
ففي فرباير  ال��غ��ري��ب��ة،  ل��لأج�����ض��ام 
)������ض�����ب�����اط( امل�����ا������ض�����ي، ����ض���وه���دت 
جمموعة من �ضتة اأ�ضواء غام�ضة 
حتوم يف ال�ضماء ملدة ن�ضف �ضاعة. 
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  ون��ف��ت 
قريبة،  تدريب  مواقع  تدير  التي 
اأي علقة لها بهذه الأ�ضواء التي 
بح�ضب  امل�ضدر،  جمهولة  ت��زال  ل 

�ضحيفة مريور الربيطانية. 

في�سبوك يك�سف عن 
بع�ض عائداته االإعالنية 
ف��ي�����ض��ب��وك بهدف  م���وق���ع  ي���ع���ت���زم 
بع�ض  ع����ن  ال���ك�������ض���ف  ال�����ض��ف��اف��ي��ة 
التي  الدول  الإعلنية يف  عائداته 
با�ضتثناء  فيها  ارباحا  فيها  يحقق 
ال�ضرائب  ن�����ض��ب��ة  ح��ي��ث  اي���رل���ن���دا 
ت��ك��ون اك����رب. وك��ت��ب امل���دي���ر املايل 
�ضيتم  ان�����ه  وي�����ر  دي�����ف  ل��ل��م��وق��ع 
يقوم  ل  ب��ح��ي��ث  ال���ن���ظ���ام  ت��غ��ي��ري 
بت�ضجيل  دبلن  يف  ال���دويل  مقرها 
العلنات  عن  الناجتة  الي���رادات 
املحليني  كوادرها  قبل  من  املباعة 
ب��دل من ذل��ك من  ليتم ت�ضجليها 

قبل �ضركة فرعية يف هذا البلد.
وتتعر�ض ممار�ضات املوقع لتجنب 
عمالقة  غ������رار  ع���ل���ى  ال�������ض���رائ���ب 

النرتنت الخرين لتدقيق اكرب.

كيف تختار غ�سول الفم 
املنا�سب النح�سار اللثة؟

ميكروبات  مب��ح��ا���ض��رة  ال��ل��ع��اب  ي��ق��وم 
ال��ف��م وحت��ج��ي��م ن�����ض��اط��ه��ا، وم���ن دون 
امل�ضببة  امل��ي��ك��روب��ات  ت�ضتطيع  ال��ل��ع��اب 
والنمو.  الن��ت�����ض��ار  ال��ل��ث��ة  لأم����را�����ض 
املتوفرة  ال��ف��م  غ�ضول  منتجات  ولأن 
يف الأ�ضواق تعتمد على مواد كيميائية 
اإنتاج  خ��ف�����ض  يف  امل����واد  ه���ذه  تت�ضبب 
الفم للعاب، ما يوؤّثر �ضلباً على �ضحة 

اللثة.
لذا، يعترب غ�ضول الفم املنا�ضب لعلج 
انح�ضار اللثة اأو تفادي هذا النح�ضار 
ه�����و ال���غ�������ض���ول امل�������ض���ن���وع م�����ن م�����واد 
ع�ضوية  تكون  اأن  والأف�����ض��ل  طبيعية 

-اأورجانيك.
لكن اأمرا�ض اللثة لي�ضت دائماً ال�ضبب 
الوحيد لنح�ضارها، هناك عدة عامل 
اآخر ميكنك التحكم فيه، هو: تنظيف 
فر�ضاة  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ب��ل��ط��ف  الأ����ض���ن���ان 
ناعمة. ت�ضري تقارير طبية اإىل حت�ّضن 
ال��ل��ث��ة ع��ن��د تنظيف  ان��ح�����ض��ار  ح���ال���ة 

الأ�ضنان برفق ملدة 3 اأ�ضابيع.
التنظيف  ط���ري���ق���ة  حت���ق���ق  مل  ف�������اإذا 
غ�ضول  �ضراء  ميكنك  نتائج،  اللطيفة 
يكن  واإذا مل  م��واد طبيعية،  للفم من 
ق��ري��ب��ة منك  م���ت���وف���راً يف ���ض��ي��دل��ي��ة 
ميكنك الت�ضوق عن طريق الإنرتنت.

�أ�ضباب ع�ضوية
التغذية  اخت�ضا�ضي  ري��دل،  ماتيا�ض  اأ�ضار  جانبه،  ومن 
ع�ضوية  اأ�ضباب  اإىل  ال�ضكري،  واأمرا�ض  الباطنة  وطب 
اأمراً �ضعباً، ومنها علي �ضبيل  اإنقا�ض الوزن  جتعل من 
امل��ث��ال ال���ض��ط��راب��ات ال��ه��رم��ون��ي��ة م��ث��ل اأم���را����ض الغدة 

الدرقية، التي تزيد من �ضعوبة اإنقا�ض الوزن.
كما توجد بع�ض الأدوية والعقاقري، التي تعزز من زيادة 
ال��وزن لأ�ضباب وراث��ي��ة، حيث  زي��ادة  اإىل  اإ�ضافًة  ال���وزن، 
املرء  ي�ضتهلكه  ال��ذي  القاعدي،  الأي�����ض  معدل  يرتبط 

اأثناء الراحة، بالعوامل الوراثية.
املر�ضى  اآك��ر  اإنغريد  التغذية  خبرية  تن�ضح  وب��دوره��ا، 
املرء،  ي��اأك��ل��ه  م��ا  ل��ت��دوي��ن  ال��ط��ع��ام،  �ضجل  اإىل  باللجوء 
النظام  "تغيري  ك��ل��م��ة  ���ض��م��اع  ت��ك��ره  اأن���ه���ا  اإىل  م�����ض��ريًة 
اأ�ضهل مما هو عليه، م�ضريًة  الغذائي" لأن الأم��ر يبدو 

اإىل اأن التغذية عملية اأكرث ديناميكية.

تغيري نظام �ملكافاأة
بالتخلي  املكافاأة،  نظام  تغيري  يجب  البدانة  وملواجهة 
عن الطعام وتعوي�ض اجل�ضد والروح ب�ضيء بديل، مثل 
قراءة كتاب جيد اأو مقابلة الأ�ضدقاء، وا�ضتبدال الكمية 
تناول  ميكن  �ضوكولتة  ق�ضيب  تناول  فبدل  ب��اجل��ودة، 

اثنني من احللوى الفاخرة.

"عندما  قائًل:  كلوتر  كري�ضتوف  الربوفي�ضور  وين�ضح 
اإن��ق��ا���ض وزن����ه، ومل  اإن���ه ح���اول ك��ث��رياً  ي��ق��ول ال�ضخ�ض 
ينجح، فاإن ذلك يرجع اإىل اأنه يحاول ب�ضورة خاطئة"، 
تعترب  التقليدية  الغذائية  احلمية  اأنظمة  اأن  م��وؤك��داً 
حم�ض هراء، اإذ يحتاج اجل�ضم اإىل نظام غذائي منا�ضب 

لإنقا�ض الوزن ب�ضكل دائم.

�لنظام �لغذ�ئي �ملنا�ضب
وي��ع��ن��ي ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي امل��ن��ا���ض��ب ت��ن��اول م��ا ت��ري��د من 
اخل�������ض���روات وامل��ك�����ض��رات، وم���ا حت��ت��اج م���ن الربوتني، 
ول��ي�����ض ال��ك��ث��ري م��ن ال��ل��ح��وم وال��ك��رب��وه��ي��درات، وتناول 
ال��ده��ون اجل��ي��دة مثل الأف���وك���ادو، وزي���ت ال��زي��ت��ون بدل 

الكربوهيدرات والدهون احليوانية يف اأغلب الأحيان.
اإنقا�ض  اإذا كان ينبغي عليه  وميكن للمرء التعرف عما 

وزنه اأم ل، من خلل حميط البطن. 
واأو�ضح ريدل اأن القيمة الق�ضوى للن�ضاء تبلغ اأقل من 
وما  �ضم،   102 عن  الرجل  لدى  تقل  بينما  �ضم،   88
ال�ِضمنة  اأو  البدانة  با�ضم  يعرف  القيم  ه��ذه  ع��ن  يزيد 
نظراً لأن الدهون يف منت�ضف اجل�ضم جتعل املرء ُعر�ضة 

للأمرا�ض. 
هل توجد علقة بني البدانة واخلرف يف ال�ضيخوخة؟

الوزن  �ضبط  اإىل  جديدة  بريطانية  درا�ضة  نتائج  دعت 

تبني  بعدما  ال�ضيخوخة،  يف  باخلرف  للإ�ضابة  جتّنباً 
اأن كل ب�ضعة كيلوغرامات زائدة من الوزن يف منت�ضف 
ال��ُع��م��ر ت��زي��د خطر الإ���ض��اب��ة ب��اخل��رف عند ال��ت��ق��ّدم يف 

الُعمر بن�ضبة ترتاوح بني 16 و33 باملائة.
اأند  "الزهامير  دوري���ة  ن�ضرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة  ومت��ت��از 
ال��ذي��ن متت  الأ���ض��خ��ا���ض  م��ن  الكبري  دمين�ضا" ب��ال��ع��دد 
مراجعة بياناتهم ال�ضحية على مدى 38 عاماً، والذي 

بلغ 1.3 مليون اإن�ضان.
اأن  "كوليج" الربيطانية  ولحظ الباحثون من جامعة 
لديهم  يكون  ما  عادة  ال�ضيخوخة  باخلرف يف  امل�ضابني 
20 �ضنة ال�ضابقة  ال�  وزن زائد مقارنة باأقرانهم خلل 

لت�ضخي�ض املر�ض.
وعلى الرغم من اأن الدرا�ضة مل تقّدم تف�ضرياً للعمليات 
والتي  اجل�ضم  داخ��ل  حت��دث  التي  احليوية  الكيميائية 
اأن  اإل  امل��ر���ض،  تطوير  يف  وتت�ضبب  البدانة  فيها  ت��وؤّث��ر 
الباحثون  ق��ام  ال��ذي  ال�ضخم  ال�ضحية  البيانات  حجم 
ب��ت��ح��ل��ي��ل��ه، وع����دد ���ض��ن��وات امل��ت��اب��ع��ة ال��ك��ب��ري مي��ن��ح هذه 

الدرا�ضة اأهمية كبرية.
ال��وزن يف  اإىل �ضبط  ال�ضعي  الدرا�ضة على  نتائج  وحّثت 
�ضن مبكر ي�ضبق دخول مرحلة ال�ضيخوخة ب� 20 �ضنة. 
وتعترب البدانة وزيادة الوزن من اأكرث امل�ضاكل ال�ضحية 

انت�ضاراً حول العامل يف العقود الأخرية.

هذه احليل النف�سية ت�ساعدك على اإنقا�ض وزنك

تعد �لبد�نة من �أكرث �مل�ضاكل �ل�ضائعة يف 
وقتنا �حلا�ضر، وترجع لأ�ضباب عدة، مثل 
�جلينات �لور�ثية، و�لتغذية �خلاطئة. 
بالتغذية  �ل��ب��د�ن��ة  م��و�ج��ه��ة  ومي��ك��ن 
مثل  �لنف�ضية،  �حليل  وبع�ض  �ل�ضحية 

تغيري نظام مكافاأة �لنف�ض. 
كلوتر،  كري�ضتوف  �لربوفي�ضور  وق��ال 
�إن��ه  �لتغذية،  نف�ض  علم  �خت�ضا�ضي 
من  �لتخل�ض  �ملرء  على  �ل�ضهل  من  لي�ض 
�لذين  �لأ�ضخا�ض  خا�ضًة  �لز�ئد،  �لوزن 
يعتمدون على �لطعام للتحكم يف �مل�ضاعر، 

مثاًل عند �لإكثار من تناول �لطعام يف 
ل  حيث  �حل��زن،  �أو  �لغ�ضب،  حالت 
ب�ضهولة عن تناول  �لتوقف  ميكنهم 

�لطعام يف �أغلب �لأحيان.
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�ش�ؤون حملية

طالبة بجامعة زايد ت�سارك يف موؤمتر دويل حول اأثر تطور تكنولوجيا االت�سال على التحوالت االإعالمية 

�ضمن مبادر�ت جامعة �لإمار�ت لعام �خلري

كليــة العلــوم تـد�ســن من�سـة االأبحـاث العـلميـة

�سامل بن ركا�ض رئي�سًا جلمعية املوؤازرة االإماراتية مل�سابي ال�سرطان

�لأول من نوعه على م�ضتوى �لإمارة 

كلية دبي لل�سياحة تبداأ ا�ستقبال طلبات االنت�ساب لربنامج التدريب ال�ستوي 

•• اأبو ظبي -  الفجر 

ال�ضويهي،  حممد  خولة  الإم��ارات��ي��ة  الطالبة  �ضاركت 
من كلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية بجامعة زايد 
الإعلمية  "التحولت  موؤمتر  يف  اأبوظبي،  ف��رع   –
وجهات  العربية:  املجتمعات  يف  الثقافية  واملناق�ضات 
الذي  تاأثري تطور تكنولوجيات الت�ضال"،  نظر حول 
نظمته "الأكادميية العربية الأملانية للباحثني ال�ضباب 
وا�ضت�ضافته  الإن�ضانية"  والدرا�ضات  العلوم  جم��ال  يف 
الأكادميية التون�ضية للعلوم والفنون والآداب يف "بيت 

احلكمة" بالعا�ضمة التون�ضية موؤخراً.
التقنيات  اأث��ر  تتبع  م��ن  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  انطلقت  وق��د 
املوؤلف  زاوي��ت��ي  م��ن  وال��ث��ق��اف��ة،  الأدب  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة 
الإعلم  و�ضائل  ت��اأث��ري  ا�ضتك�ضاف  ب��ه��دف  واجل��م��ه��ور، 
واأ�ضاليب  و�ضائط  على  ميديا"  "ال�ضو�ضيال  اجلديدة 
املجتمعات  يف  الثقافية  وامل��ن��اق�����ض��ات  ال��ث��ق��ايف  التعبري 
ال��ع��رب��ي��ة. وق���ام ع��ل��ى تنظيم امل��وؤمت��ر اأع�����ض��اء ب���ارزون 
اأ�ضتاذة  وينكلر  ب��ارب��را  ه���م:  امل���ذك���ورة  الأك��ادمي��ي��ة  يف 

وكارول  مون�ضرت،  جامعة  يف  احل��دي��ث  العربي  الأدب 
ال��دول��ي��ة يف جامعة فراي  الت�����ض��الت  اأ���ض��ت��اذة  ري�ضرت 
الدرا�ضات  اأ�ضتاذ  اأورَف��ل��ي  وب��لل  بربلني،  ونيفرزيتات 
العربية امل�ضارك يف اجلامعة الأمريكية ببريوت، وذلك 
معهد  يف  امل�ضاركة  الأ�ضتاذة  بيبي  ترييزا  مع  بالتعاون 

الدرا�ضات الثقافية واللغات ال�ضرقية بجامعة اأو�ضلو.
وق���د ه���دف امل���وؤمت���ر، يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��و���ض��ائ��ل الإع����لم 
ا�ضتك�ضاف  اإىل  خمتلفة،  تاريخية  حلظات  يف  املختلفة 
"و�ضائل الإع��لم اجلديدة"  تاأثري ظهور ون�ضر  كيفية 
على  العربية  املجتمعات  يف  الت�ضال  تكنولوجيات  اأو 
وا�ضتقباله  وتوزيعه  والثقايف،  الأدب��ي  الإن��ت��اج  ظ��روف 
و�ضائل  با�ضتخدام  الثقافية  املناق�ضات  ت�ضكيل  وكيفية 

الإعلم املختلفة. 
وق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ة الإم���ارات���ي���ة خ��ول��ة ال�����ض��وي��ه��ي اأمام 
الجتماعية  الإع����لم  "و�ضائل  ب��ع��ن��وان  بحثاً  امل��وؤمت��ر 
من  نتعلمه  اأن  ميكن  ال���ذي  م��ا  الثقافية:  وال�ضلطة 
اخلليج العربي؟"، وذلك باإ�ضراف الدكتورة ماغدالينا 
الإن�ضانية  العلوم  بكلية  امل�ضاركة  الأ���ض��ت��اذة  ك���ارولك، 

والجتماعية بجامعة زايد. 
التخ�ض�ضات  خم��ت��ل��ف  م����ن  ع���ل���م���اء  امل����وؤمت����ر  و����ض���م 
يف  ومم��ار���ض��ني  خمتلفة  زمنية  ف��رتات  يف  املتخ�ض�ضة 
متعدد  منظور  توفري  اإىل  �ضعى  حيث  الثقايف،  املجال 
جمهور  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل  ال��زم��ن،  وع��رب  التخ�ض�ضات، 

اأو�ضع خارج املجال الأكادميي.
واأو�ضحت ال�ضويهي اأن دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
���ض��ه��دت ت���ط���ورات م��ه��م��ة م���ع اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى و�ضائل 
على  اعتمادها  من  اأك��رث  موؤخراً  الجتماعية  الإع��لم 
والإذاعة  التلفزيون  مثل  التقليدية  الإع���لم  و�ضائل 

وال�ضحافة مثلما كان يف املا�ضي. 
ف��م��ع ت���وف���ر ب��ع�����ض اأع���ل���ى ت��ق��ن��ي��ات و����ض���ائ���ل الإع�����لم 
الجتماعية واأعلى معدلت الت�ضال املتنقلة يف العامل، 
وتوفر فر�ض التعليم املتميز يف املجتمعات اخلليجية، 
ات�ضعت رق��ع��ة ال��ت��وا���ض��ل م��ع ال��ع��امل م��ن خ��لل �ضبكة 
و�ضنع  وت��ب��ادل  ن�ضر  يف  اجلميع  فيها  ي�ضاهم  وا���ض��ع��ة 
و�ضائل  اأن  اإىل  ال�ضابة  الباحثة  واأ���ض��ارت  امل��ع��ل��وم��ات.  
التوا�ضل الجتماعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

والفني  الثقايف  املحتوى  لن�ضر  الأ���ض��ا���ض  ت�ضكل  باتت 
واملوجهات احلكومية على حد �ضواء، كما �ضاعدت على 
تو�ضيع م�ضاركة املبدعني بن�ضاط على �ضبكة الإنرتنت 
اأو  اأو لرتويج اأعمالهم  للو�ضول اإىل جماهري جديدة، 

ن�ضر اأ�ضاليب ثقافية جديدة. 
الجتماعية  الإع��لم  و�ضائل  بتاأثري  ال�ضويهي  ونوهت 
يف الغرب على تطوير جمتمعاته من خلل  ال�ضلطة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ظ���ه���ور امل�����ض��اه��ري، وق���ال���ت اإن 
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  ح��ال��ة  يف  خ��ا���ض  ب�ضكل  ي�ضدق  ه��ذا 
الجتماعية  الإع��لم  و�ضائل  تعك�ض  حيث  الجتماعي، 

الت�ضل�ضل الهرمي الثقايف يف املجتمع. 
ال�ضوء على جتربة  الباحثة  األقت  ال��زاوي��ة  ه��ذه  وم��ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة كنموذج. 
الإعلم  و�ضائل  م�ضتخدمي  اأهمية  مدى  قّيمت  حيث 
الجتماعية البارزين يف جمالت الفنون والأدب، مثل 
امل��ث��ال، يف  �ضبيل  ح���ارب، على  يا�ضر  الإم��ارات��ي  الكاتب 
ال�ضباب  الثقافية بني  الثقافة واخليارات  التاأثري على 

الإماراتي.

•• العني - الفجر

�ضمن مبادرات جامعة الإمارات لعام اخلري 2017، 
"من�ضة  ال��ع��ل��وم ب��ج��ام��ع��ة الإم��������ارات  د���ض��ن��ت ك��ل��ي��ة 
الأ�ضتاذ  الكلية  عميد  بح�ضور  العلمية"  الأب��ح��اث 
الدكتور اأحمد مراد، وروؤ�ضاء الأق�ضام العلمية، وعدد 
بالكلية،  واملوظفني  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  من 
الكلية  مببنى   ،2017/12/13 الأرب��ع��اء  �ضباح 

باحلرم اجلامعي. 
الكلية  مراد-عميد  اأحمد  الدكتور  الأ�ضتاذ  واأو�ضح 
بهذه  اخلري"،  "عام   2017 ال��ع��ام  نختتم  "اأننا 
اأع�ضاء  جميع  فيها  ي�ضاهم  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرة 
اأبحاثهم  بنتائج  والباحثني،  بالكلية  التدري�ض  هيئة 
العلمية خلدمة املجتمع املحلي وال��دويل من خلل 

من�ضة اإلكرتونية متاحة للجميع.
عبارة  ه��ي  العلمية  الأب��ح��اث  من�ضة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
اأبحاث  ع��ر���ض  اإىل  ت��ه��دف  ال��ك��رتون��ي��ة  من�ضة  ع��ن 
وطلبة  والباحثني،  التدري�ض،  هيئة  لأع�ضاء  علمية 

الرابط  خ��لل  من  متاحة  العليا، وتكون  الدرا�ضات 
الل���ك���رتوين ع��ل��ى م��وق��ع اجل��ام��ع��ة. واأك����د ع��ل��ى اأن 

ملختلف  ع��ل��م��ي��اً  ب��ح��ث��اً   120 ت�ضم  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
الأق�����ض��ام وال��ت��خ�����ض�����ض��ات ب��ال��ك��ل��ي��ة، و���ض��ي��ت��م حتديث 

املجتمع  م�ضاركة  ي�ضمن  مبا  دوري��ة  ب�ضورة  املن�ضة 
باأحدث الدرا�ضات العلمية يف جمالت العلوم. 

•• العني - الفجر

ال�ضرطان  مل�ضابي  الإماراتية  امل��وؤازرة  جمعية  عقدت 
اجلمعية العمومية العادية اأم�ض يف قاعة فندي اأيل 
جراند العني، لنتخاب جمل�ض الإدارة اجلديد، وذلك 
مندوبني  حجازي  ور�ضا  املن�ضوري  فاطمة  باإ�ضراف 
اجلمعية  اأع�ضاء  وح�ضور  املجتمع،  تنمية  وزارة  من 
العمومية، وقد جرت العملية النتخابية عن طريق 
اأع�ضاء  خم�ضة  لختيار  ال�ضري  بالقرتاع  الت�ضويت 
بن  �ضامل حممد  ال�ضيخ  انتخاب  الإدارة، ومت  ملجل�ض 
عبداهلل  املحامي  وامل�ضت�ضار  للجمعية،  رئي�ضا  ركا�ض 
ال��ك��ع��ب��ي ن��ائ��ب��ا ل��ل��رئ��ي�����ض، وال���دك���ت���ورة م���رمي جمعة 
املرا�ضدة اأمينا لل�ضر، وغوية البادي اأمينا لل�ضندوق، 

وحممد خمي�ض الكعبي ع�ضوا.
باملنا�ضبة  له  كلمة  يف  ركا�ض  بن  �ضامل  ال�ضيخ  وق��ال 
"اإن اجلمعية �ضتقوم بدعم برامج التوعية والتعاون 
للم�ضاعدة  امل��دين  واملجتمع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
تثقيفية  بحملت  والقيام  املر�ضى  اأن�ضطة  اأج��ل  من 
وفعاليات ون�ضاطات جمتمعية حول مر�ض ال�ضرطان 
واحلد والوقاية منه، وبالتايل تعزيز الدعم النف�ضي 

والجتماعي ملر�ضى ال�ضرطان وذويهم ".
على  للأع�ضاء  �ضكر  كلمة  رك��ا���ض  ب��ن  ال�ضيخ  ووج��ه 
اإي����اه لتحمل م�����ض��وؤول��ي��ة رئا�ضة  اأول���وه���ا  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة 
الأع�ضاء  وح���ث  اجل���دي���دة،  ال����دورة  خ���لل  اجلمعية 

الذي  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  ب���روح  وال��ع��م��ل  التكاتف  على 
يقود اجلمعية اإىل القيام بدورها يف خدمة وحتقيق 

اأهدافها.
ي�ضار اإىل اأن جمعية الإمارات لدعم ال�ضرطان تاأ�ض�ضت 

يف عام 2013، لتوفري الدعم املادي واملعنوي ملر�ضى 
ال�����ض��رط��ان وال��ق��ي��ام ب��ح��م��لت ال��ت��وع��ي��ة وامل���ب���ادرات 
والأن�ضطة التي ميكن اأن ت�ضاعد املجتمع يف مكافحة 

ال�ضرطان.

•• دبي - الفجر

ال�ضياحة  ل��دائ��رة  التابعة  لل�ضياحة،  دب��ي  كلية  ب���داأت 
وال��ت�����ض��وي��ق ال��ت��ج��اري ب��دب��ي )دب����ي ل��ل�����ض��ي��اح��ة( تلّقي 
الراغبني  املواطنني  املدار�ض واجلامعات  طلبات طلبة 
مبادرة  �ضمن  ال�ضتوي  التدريب  بربنامج  باللتحاق 
تطلقه  والذي  ال�ضياحي،  القطاع  "م�ضياف" لتوطني 
بهدف  دب��ي،  اإم��ارة  م�ضتوى  على  الأوىل  للمرة  الكلية 
توعيتهم باأهمية القطاع ال�ضياحي، وا�ضتثمار عطلتهم 

ال�ضتوية مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.
دي�ضمرب   17 م��ن  ال��ف��رتة  خ���لل  ال��ربن��ام��ج  وينطلق 
رفع  يف  وي�ضاهم   ،2018 يناير   4 حتى    2017
الطلب  م��ن  امل�ضتهدفة  الفئة  ل��دى  ال��وع��ي  م�ضتوى 
ممن ترتاوح اأعمارهم ما بني 16 و 19 عاماً باأهمية 
القت�ضاد  على  الإيجابي  وت��اأث��ريه  ال�ضياحي،  القطاع 
وم�ضاهمته الكبرية يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة 

دبي.
ت�ضميمها  مت  رئي�ضية  حم��اور  اأربعة  الربنامج  وي�ضم 
للمنت�ضبني  العمرية  امل��رح��ل��ة  م��ع  لتتلئم  خ�ضي�ضاً 

ومبادئ  ال�ضياحي  واملر�ضد  بال�ضياحة  التعريف  وهي: 
العمل الفندقي وخدمة املجتمع. 

نف�ض  نظرية وعملية يف  درو�ضاً  املنت�ضبني  و�ضيتم منح 
الأن�ضطة  م��ن  العديد  يف  امل�ضاركة  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��ت 

التفاعلية. ويف ختام الربنامج �ضيح�ضل اجلميع على 
�ضهادات تقديرية. 

بلدية مدينة العني تزين واجهة مبناها 
ب�سعارات م�سيئة احتفاًء بـ »عام زايد 2018«

•• العني – الفجر

زينت بلدية مدينة العني واجهة املبنى الرئي�ضي بلوحات حتمل �ضعار "عام 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املوؤ�ض�ض املغفور له  2018" احتفاء بالقائد  زايد 
الوطنية  املنا�ضبة  ه��ذه  اأهمية  ع��ن  وتعبرياً  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
التي تعك�ض �ضور العتزاز با�ضتذكار �ضرية موؤ�ض�ض الدولة ال�ضيخ زايد بن 

�ضلطان اآل نهيان.
حيث تزين �ضعار "عام زايد 2018" باأ�ضواء زاهية براقة ت�ضاحبها لوحات 
ده  وطنية تقديراً ل�ضخ�ضية زايد بن �ضلطان – 'طيب اهلل ثراه'' – وما ج�ضَّ
من مبادئ وقيم مثلت الأ�ضا�ض ال�ضلب الذي نه�ضت عليه دولة الإمارات 
رمزا  بو�ضفه  وولء  حب  من  �ضعبه  له  يِكنه  عما  ف�ضًل  املتحدة،  العربية 

للوطنية وملكانته ال�ضتثنائية والفريدة.
اإذ  مبتكرة،  تقنيات  ذات  �ضوئية  �ضا�ضات  العني  بلدية مدينة  وا�ضتخدمت  
تتميز  م��رت،   X  8 8 مرت  عن  تقل  ل  باأبعاد  لوحات عر�ض   4 تثبيت  مت 
وتتيح  كما  املطلوبة،  ال�ضور  اأو  ال�ضعارات  بقابليتها لربجمة  التقنية  هذه 
اإمكانية عر�ض حمتوى معني �ضمن فرتة زمنية حمددة ب�ضور متحركة 

ت�ضكل فيلم ق�ضري.
كما و تتميز هذه ال�ضا�ضات بقدرتها على توفري الطاقة الكهربائية، علوة 
�ضهولة  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتعر�ضة    العالية للوحات  الو�ضوح  على درج��ات 
تغيري املحتوى، وقد حر�ضت البلدية على ا�ضتخدام ال�ضعار الر�ضمي لعام 
للبدء  املدينة  و�ضكان  للمجتمع  حتفيزاً  التوقيت   ه��ذا  يف   2018 زاي��د 
بامل�ضاركة يف مبادرات العام 2018، ملا يحققه هذا ال�ضعار من اأهمية تعزز 
قيم الحرتام واحلكمة وبناء الإن�ضان وال�ضتدامة وغريها من املبادئ التي 
اأ�ض�ضها املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان. وت�ضتمر زينة واجهة املبنى ب�ضعار 
عام زايد 2018 ملدة �ضهر، لتكون بداية لأفكار اأخرى جديدة حتتفي بهذه 
املنا�ضبة، وت�ضكل �ضورة معرفية حتمل ر�ضالة اأ�ضا�ضها تعميق مبداأ العرفان 
والوفاء مل�ضرية اخلري والعطاء التي اأر�ضى قواعدها القائد املوؤ�ض�ض "رحمه 
اهلل" وم���ا ت��رك��ه م��ن اأع��م��ال را���ض��خ��ة وت��ق��ال��ي��د ف��ري��دة م��ي��زت ال�ضخ�ضية 

الإماراتية و�ضار على نهجها �ضعب الإمارات العربية املتحدة.

الدورة اخلام�سة من مهرجان دبي للماأكوالت تنطلق 
يف 22 فرباير وت�ستمر حتى 10 مار�ض 2018

•• دبي - الفجر

بفنون  اخل��ا���ض  ال�ضنوي  الح��ت��ف��ال  للماأكولت"،  دب��ي  "مهرجان  ينطلق 
10 مار�ض  ف��رباي��ر وح��ت��ى   22 م��ن  اع��ت��ب��اراً  ب��دورت��ه اخلام�ضة  ال��ط��ه��ي، 
2018، ليقّدم لع�ّضاق ومتذّوقي الطعام برناجماً مميزاً حافًل بالأن�ضطة 
للماأكولت"،  دب��ي  "مهرجان  ويجمع  ال��رتوي��ج��ي��ة.  وال��ع��رو���ض  امل��ت��ن��ّوع��ة 
الذي تنّظمه موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات والتجزئة، اإحدى موؤ�ض�ضات دائرة 
ال�ضياحة والت�ضويق التجاري بدبي )دبي لل�ضياحة( اأف�ضل ما تقّدمه دبي يف 
فنون الطهي، وُي�ضّلط ال�ضوء على خمتلف اأنواع املاأكولت املتوفرة يف جميع 
اأنحاء املدينة، بدءاً من جتارب املطاعم الراقية و�ضوًل اإىل اكت�ضاف نكهات 

عاملية يف مطاعم �ضعبية غري معروفة. 
كما ُيقّدم املهرجان اأحدث الجتاهات العاملية يف عامل املاأكولت وي�ضت�ضيف 

عدداً كبرياً من الفعاليات والأن�ضطة التي تلبي احتياجات ُع�ّضاق الطعام.

�ضمن مهرجان �أبوظبي للماأكولت 
طهاة وفنانون م�ساهري  من حول 
العامل يقدمون اأف�سل النكهات 

•• اأبوظبي - الفجر

ميتلك مهرجان اأبوظبي للماأكولت 2017 الكثري من الفعاليات املتميزة 
التي يقدمها جلمهوره حتى يوم 23 دي�ضمرب اجلاري.

اأ�ضهى  �ضمنها  م��ن  وال��ظ��ف��رة،  العني  ومنطقتي  اأبوظبي  اأرج���اء  جميع  يف 
املاأكولت  �ضاحنات  بينها  من  الرتفيهية  الفعاليات  من  والعديد  النكهات، 

املتجولة، واحلفلت املو�ضيقية والغنائية احلية، والعرو�ض اخلا�ضة.
وي�ضهد املهرجان هذا العام عودة العديد من الفعاليات التي حتظى ب�ضعبية 
كبرية لدى اجلمهور مثل مهرجان املاأكولت املتجولة، بالإ�ضافة اإىل 15 
40 ميول  اأفراد العائلة من بينها:  جتربة طعام جديدة ومبتكرة جلميع 
من تنظيم في�ضتمرب وكرنفال تراكرز ومهرجان �ضاطئ املاأكولت واأطباق 

من الأفلم ونزهة خارجية يف الهواء الطلق عرب فعالية بيغ بكنيك. 



�ضهراً   30 العمر  م��ن  البالغ  طفلك  اإلبا�ض  تريدين 
رت  املنا�ضبات. ح�ضّ اإحدى  �ضيطاٍن �ضغري يف  زّي 
العباءة  ال���ي���اء:  اإىل  الأل�����ف  م���ن  ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل 
ال�ضوداء واحلمراء، والذيل امل�ضقوق، والأذنان 
اأمام  وت�ضعينه  بحما�ضة  تلب�ضينه  املدّببتان... 
املراآة وفجاأًة، يجه�ض بالبكاء! يقلقك رّد فعله، 

ت�ضاألني نف�ضك: اأمل يدِر اأّن ما يرتديه جمّرد 
موؤّقتاً  ي��ت��ح��ّول  اأّن���ه  يفهم  اأمل  زّي؟ 

اللعب  ب��ه��دف  خ��ي��ال��ّي��ٍة  ���ض��خ�����ض��ّي��ٍة  اإىل 
وال�ضحك لي�ض اإّل؟

�ضورة ه�ّضة عن نف�ضه
يقول اخلرباء اإّن الطفل البالغ من 

العمر اأقّل من ثلث �ضنوات مل 
ل  ل��ذا  �ضخ�ضّيته،  بعد  ي��ِن 

اأخرى  ي�ضتبدل  اأن  يعنيه 
ميّتع  التنّكري  فالزّي  بها، 

الأهل ولي�ض الطفل.
بني ال�ضنتني والثلث �ضنوات من عمر 
ال��ط��ف��ل، يعترب الأخ����ري حم��اولت��ه يف 
هوّيته:  عربها  يكت�ضف  األعاباً  التنّكر 
ة  فتنتعل الفتاة الكعوب العالية اخلا�ضّ

والده  ن��ّظ��ارة  ي��رت��دي  وال�ضبّي  ب��اأّم��ه��ا، 

�ضخ�ضّيته وحتديدها  بناء  الطفل يف خ�ضّم  يكون  و�ضاعته. 
لي�ضل اإىل )الأنا( التي يختارها. ويتدّخل الأهل يف اعرتاف 
الطفل بذاته عندما يغرّيون فجاأًة مظهره. فالتنّكر ي�ضّو�ض 
نف�ضه  يرى  اأن  لأّن��ه يخاف  نف�ضه  املكتملة عن  �ضورته غري 
يتحّول اإىل �ضخ�ٍض اآخر اأو �ضخ�ضّيٍة اأخرى! خ�ضو�ضاً اأّنه ل 

يعرف اأي ما�ض اأو م�ضتقبل، ويعي�ض يف احلا�ضر والفورّية.
يتغرّي ويكرب،  اإّن��ه  له  ينفّكون يقولون  الأه��ل ل  ك��ان  ملا 
الأحمر  الأن�����ف  ه����ذا  اأّن  ال��ط��ف��ل  ف��ي��ظ��ّن 
و�ضط وجهه خلل  ف��ج��اأًة يف  ال��ذي ظهر 
هذا،  م��ع  الأب���د!  اإىل  معه  �ضيبقى  التنّكر 
رون للحفلت  يرى الطفل الكبار يتح�ضّ
ين�ضح  ل��ذا  م�ضاركتهم.  ويتمّنى 
اخل�������������رباء الأه�������������ل ب�������اأن 
بحذٍر  م��ع��ه  ي��ت��ع��ام��ل��وا 
اإزاء  في�ضعونه  ���ض��دي��ٍد 
امل�����راآة وي�����ض��رح��ون ل��ه ما 
يفعلونه ويتقّدمون خطوًة تلو 

. الأخرى بتاأنٍّ
كان  اإذا  امل����ث����ال،  ���ض��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
 ، قطٍّ ب����زّي  �ضيتنّكر  ال��ط��ف��ل 
ب���ع���د م���واف���ق���ت���ه ع���ل���ى ه���ذا 
اخل���ي���ار ط���ب���ع���اً، ي���ب���داأ الأه����ل 
ل  له.  �ضغريين  �ضاربني  بر�ضم 

ل��ط��لء وجهه  داع���ي 
عليه  لأّن  ب���الأك���م���ل 

متييز نف�ضه خلف هذا 
التنّكر. ويف حال مل يرد 

داع���ي للإ�ضرار  ف��ل  ذل��ك 
عليه.

ح����ذر م���ن �أزي�����اء 
�لآخ�����������ري�����������ن 

�لتنّكرّية
الطفل يف حفلته  يقف 

التنّكرّية الأوىل اإزاء الأزياء التي 
جريانه،  اأو  اأق��رب��اوؤه  اأو  اإخ��وت��ه  يختارها 

ي���واج���ه هذه  ت��رتك��ي��ه وح���ي���داً  اأن  ي��ج��ب  ل����ذا ل 
ال�ضخ�ضّيات الغريبة عنه، من ال�ضحرة اإىل الوحو�ض، 

لأّنه قد ي�ضل اإىل حالة هلع.
رافقيه واطلبي من الأولد اإزالة اأقنعتهم كي يعرفهم. 

ت�ضتطيعني اأي�ضاً اللعب معه من خلل التنّكر الب�ضيط 
يكتمل  اأن  �ضابه. وجم���ّرد  م��ا  اأو  قّبعٍة  اأو  ع��ب��اءٍة  ك��ارت��داء 

البطل  �ضخ�ضّية  ليّتخذ  الطفل  يتحّم�ض  �ضخ�ضّيته،  بناء 
العمر  م��ن  يبلغ  ح��ني  فهو  ال�ضاحرة،  الأم���رية  اأو  اخل���ارق 

اأربع �ضنوات، ين�ّضط التنّكر خمّيلته وي�ضمح له باحللم وهذه 
عملّية بّناءة للغاية.

مــنــ�عــــات
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�أطفالهن،  تخترب در��ضة جديدة ما يحدث يف دماغ �لأمهات حني ي�ضمعن بكاء 
وت�ضاعد �لنتائج يف حتديد �ضلوك �لرعاية غري �ملالئم.

بناء  �ضّن  يف  ولكن  بالأطفال،  م�ضّرة  لي�ضت  )�لتنّكر(  لعبة 
�لهوّية، ي�ضبح �للعب ب�ضورة �لطفل م�ضاألة �ضعبة، بل مقلقة 

�أي�ضًا. لذ� ل تتمادي كثريً�.

الزي التنكري املخيف يوؤذي طفلك

قاد درا�ضة جديدة حول الطفل والأم باحثون من املعهد الأمريكي )يون�ض 
اكت�ضاف  بهدف  الب�ضرية،  والتنمية  الطفل  ل�ضحة  �ضرايفر(  كينيدي 

اأمناط الدماغ امل�ضاركة يف ردود الأمهات على �ضوت بكاء طفلهن.
يف  وال��ع��ائ��ل��ة  الطفل  ح��ول  ال��ب��ح��وث  ق�ضم  رئي�ض  بورن�ضتاين،  م���ارك  د. 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  الب�ضرية  والتنمية  الطفل  ل�ضحة  الوطني  املعهد 
 Proceedings of جملة  يف  نتائجها  ُن�����ض��رت  فيما  ال��درا���ض��ة  ق��اد 
الأكادميية  )اإجراءات   National Academy of Sciences

الوطنية للعلوم(.
تظهر الدرا�ضة اأن بكاء الر�ضيع يفعِّل مناطق يف الدماغ مرتبطة باحلركة 
ثقافات  يف  عاملياً  ال�ضاأن  هذا  يف  ال�ضلوك  اأمن��اط  بع�ض  وُيعترب  والكلم، 

كثرية.

�ضلوك يّتفق مع ن�ضاط �لدماغ
 684 الباحثون �ضلوك  بهدف اختبار رد الأم على بكاء طفلها، حّلل 

وفرن�ضا  وال��ك��ام��ريون  وال���ربازي���ل  وبلجيكا  الأرج��ن��ت��ني  م���ن:  وال����دة 
واإيطاليا واليابان وكينيا وكوريا اجلنوبية والوليات املتحدة الأمريكية، 

ممثلًة تنوعاً ثقافياً وا�ضعاً.

يف اجلزء الأول من الدرا�ضة، �ضجلوا كيفية تفاعل الأم ور�ضيعها خلل 
�ضاعة من الوقت ثم حللوا النتائج. خلل هذه ال�ضاعة، بحث الفريق عن 

علمات مودة وت�ضتيت ورعاية وحتدث.
اإطعام  ال���رع���اي���ة:  ع���ن  الأم���ث���ل���ة  وت�����ض��م��ل 

الر�ضيع وتغيري حفا�ضته.
اإىل ذل���ك، نظر   ب��الإ���ض��اف��ة 

ال��ف��ري��ق يف ع���دد امل���رات 
الأمهات  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
يقول  اأط���ف���ال���ه���ن. 
بورن�ضتاين:  د. 
)م���ن ب���ني ال����ردود 
الإي���������ج���������اب���������ي���������ة 
اخل��م�����ض��ة الأك�����رث 
ا�ضتخدم  ���ض��ي��وع��اً، 
ثلثة منها ب�ضورة 
وتف�ضيلية:  �ضريعة 
ح�������م�������ل ال������ط������ف������ل، 
والتكلم  وح�������ض���ن���ه، 

معه(.
اأن  وي��������ت��������اب��������ع 
الأم������������ه������������ات 
ي�����ح�����������ض�����ّن 
لهن  طفا اأ
ع���م���وم���اً 

�ضاركت  ك��ذل��ك  بكائهم.  بعد  ث���وان  خم�ض  غ�ضون  يف  اإل��ي��ه��م  ويتحدثن 
الأمهات )اأحياناً( ب�ضلوكيات اأخرى، بح�ضب الباحث.

د.  يقول  كافًة.  الثقافات  على  النتائج  تعميم  ميكن  ه��ذا،  اإىل  بالإ�ضافة 
بورن�ضتاين: )نفرت�ض وجود بع�ض الآليات الع�ضبية التي توؤدي دوراً يف 

هذه احلالة(.
 لهذا، يتابع: )يف اجلزء الثاين من الدرا�ضة، طلبنا من 43 اأماً من ثلث 

الت�ضوير  جهاز  يف  ي�ضتلقني  اأن  خمتلفة  ثقافات 
اإىل  وي�ضتمعن  املغناطي�ضي  ب��ال��رن��ني 

بكاء  اأو  )ب��ك��اء طفلهن  ر���ض��ع  ب��ك��اء 
اأخرى  اأ�ضوات  ع��ادي( يف مقابل 

و�ضجيج(.
)تزايد  ال���درا����ض���ة  اأظ����ه����رت 
الدماغ  مناطق  يف  الن�ضاط 
التحرك  ب��ن��ي��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
وبعملية  وال������ت������ح������دث، 
ال����ت����ح����ف����ي����ز ال�������ض���م���ع���ي 
وب����ت����ق����دمي ال����رع����اي����ة(، 
ب���ح�������ض���ب م������ا اأف�����������اد د. 

بورن�ضتاين.
مناطق  اأن  اإىل  ُي�������ض���ار 

ال����دم����اغ امل����ذك����ورة اأع����له 
ه����ي )م���ن���ط���ق���ة امل���ح���رك 
واملناطق  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة، 
ال�ضفلية،  الأم����ام����ي����ة 
واملناطق الزمنية العليا، 

والدماغ الأو�ضط، والنواة 
املخططية(.

نقاط قوة �لدر��ضة
يف حديث للدكتور بورن�ضتاين 

 Medical م���وق���ع  اإىل 
 News Today

اليوم(  ال��ط��ب  )اأخ���ب���ار 
بالتنا�ضق  )فوجئنا  ق��ال: 

ال���ردود  اأمن����اط  يف  الن�ضبي 
من  الأم��ه��ات  ل��دى  ال�ضلوكية 

اأنحاء العامل كافة(.

اأي�ضاً  التي يتميز بها البحث: )در�ضنا  القوة  اإىل مزيد من نقاط  واأ�ضار 
الت�ضوير  ث��لث دول يف جهاز  م��ن  اأم��ه��ات(  اأم )وغ��ري   100 دم��اغ نحو 

بالرنني املغناطي�ضي فوجدنا اأمناطاً مت�ضقًة لردود الدماغ(.
واجهها  التي  القيود  بع�ض  على  ال�ضوء  بورن�ضتان  د.  ي�ضلط  ه��ذا،  م��ع 
من  م�ضاركات  على  الدرا�ضة  )اأجرينا  فيخرب:  الدرا�ضة،  خلل  وفريقه 
متثل  ل  بالتاأكيد،  ول��ك��ن  بال�ضلوك.  املتعلق  ال�ضق  يف  خمتلفة  ثقافات 

امل�ضاركات اأوطانهن بالكامل. 
بالإ�ضافة اإىل اأننا اأجرينا ال�ضق املتعلق بالدماغ على م�ضاركات من ثلث 

ثقافات فح�ضب، والأمر ذاته ينطبق هنا.
�ضلوكهن  �ضجلنا  ال��ل��وات��ي  ذات��ه��ن  الأم��ه��ات  اأدم��غ��ة  نق�ض   كذلك مل 

)والعك�ض �ضحيح(، 
لذا نفرت�ض اأن ارتباطات الدماغ بال�ضلوك هذه مقيدة(.

مبنزلة  ال��درا���ض��ة  تكن  )مل  ال��ب��اح��ث:  ي�ضتنتج  النهاية،  ويف 
جتربة، بل هي تن�ضيق بني جمموعتني من امللحظات: عن 

ال�ضلوك والدماغ(.
)وفرة  بتحليل  بال�ضتمرار  العلماء  يرغب  امل�ضتقبل،  يف 
املغناطي�ضي  ب��ال��رن��ني  ال��ت�����ض��وي��ر  ج���ه���از  ب��ي��ان��ات 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وال���ع���اب���رة ل��ل��ث��ق��اف��ات(، ي���ق���ول د. 

بورن�ضتاين.

ل مناطق يف دماغك  بكاء ر�سيعك.. يفعِّ
مرتبطة باحلركة والكالم
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العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 اإعالن بالن�شر 

2017/194 منازعات ايجارية 
اىل املدعي عليها / كاترين ان كوك 

اجلن�ضية : كندا 
حيث ان املدعية / �ضركة راأ�ض اخليمة العقارية - �ض م ع 
قد اقام الدعوى احلقوقية 2017/194 منازعات ايجارية 

�ضد املدعي عليه / وملا �ضنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتم املوقرة عفوا ، نطلب : 
اول / الق�ضاء بالزام املدعي عليها باخلء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل. 

ثانيا / الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
مما يقت�ضى ح�ضورك اىل مكتب اإدارة الدعوى البتدائية مبحكمة راأ�ض اخليمة يوم اخلمي�ض املوافق 

2017/12/21 م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2017/12/11 

 مدير اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�ضم ال�ضركة : جلف جر�فيك�ض لتجارة معد�ت �ملطابع - �ض ذ م م
العنوان : مكتب M02-15ملك ال�ضيخ م�ضلم �ضامل م�ضلم بن حم العامري - بور �ضعيد 
- ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 662884  رقم القيد بال�ضجل 
التجاري : 1086885 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف 
دبي بتاريخ 2017/10/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/6 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني �لفهد للمحا�ضبة �لقانونية 
العنوان : مكتب رقم 801-38 -  ليدينغ بيزن�ض �ضنرت - اخلليج التجاري - بردبي - هاتف  
5596338-04 فاك�ض : م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/�لفهد للمحا�ضبة �لقانونية 
العنوان : مكتب رقم 801-38 -  ليدينغ بيزن�ض �ضنرت - اخلليج التجاري - بردبي - هاتف  
5596338-04 فاك�ض :  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعله لت�ضفية جلف جر�فيك�ض لتجارة معد�ت 
بتاريخ 2017/10/6   دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م   م  ذ  - �ض  �ملطابع 
بتاريخ 2017/10/6 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
الدعوى  رقم 1060 ل�شنة  2017  جتاري جزئي 

لدى حمكمة العني :  الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة 
املرفوعة من - املدعية / موؤ�ض�ضة الإمارات للت�ضالت - وميثلها مكتب / حممد ر�ضول الهرمودي للمحاماة وال�ضت�ضارات 

Email:info@amrplc.com & : القانونية 042956661 ف : 042904443  ت
Email:Kahtan.1976@yahoo.com  -  0557111975  : ت  ابراهيم  عدنان  عليه/قحطان   املدعي 

يف  املوؤرخ  الفنيني  اخلرباء  �ضوؤون  ادارة  مدير  كتاب  اىل  بال�ضارة   - العامة  للنقليات  ال�ضقر  املدخل/ع�ض  اخل�ضم 
2017/12/11 بتكليفنا مببا�ضرة املهمة يف الدعوى امل�ضار اليها اعله نحيطكم علما باأنه مت حتديد موعد اجتماع اخلربة 
يوم الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ضاعة الواحدة ظهرا ، 1.00 ظهرا مبكتب اخلبري الكائن يف دبي - ديرة - �ضيتي �ضنرت 
- خلف داي تو داي - بناية �ضنرتيون �ضتار - بلوك بي - الطابق ال�ضابع - مكتب 723 - وعليكم احل�ضور يف املوعد املحدد 
اعله او من ينوب عنكم قانونا واإح�ضار ن�ضخة من امل�ضتندات واملذكرات املقدمة من الطراف للمحكمة واأي م�ضتندات 
اخرى يرغب يف الطراف يف تقدميها للخبري على ان تقدم امل�ضتندات مبذكرة �ضارحة موجهة للخبري وبها حافظة 

م�ضتندات مرتبة وم�ضل�ضلة ح�ضب التواريخ ومرتجمة للغة العربية واأي م�ضتندات غري مرتجمة لن تقبل.
اخلبري
م / اأحمد بهجت ح�شن

خبري تقنية املعلومات واأمن �شبكات االت�شاالت   

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 الدعوى  رقم  1198  ل�شنة 2017 

لدى حمكمة ابوظبي البتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة
املرفوعة من / بنك ابوظبي التجاري " املدعي "

�ضد / مروة علي عبداهلل يو�ضف احلمادي " املدعي عليه "
املدعي عليها مدعوى للح�ضور �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة امل�ضرفية 
املقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2017/12/20 يف متام ال�ضاعة 11.00 �ضباحا يف مقر مكتب 
اخلبري الكائن يف اإمارة ابوظبي �ضارع حمدان - بناية �ضامل ابراهيم ال�ضامان - مقابل بناية 
كوليك�ضن للهدايا - املدخل الأمين - بلوك A - الطابق 13 مكتب رقم 20 - م�ضطحبني 
معكم امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري - للتوا�ضل : موبايل : 0504110038 - 

فاك�ض : 02-6780767  
اخلبري امل�شريف    
معن ناظم اآل بريج 

االإعالن بالن�شر 

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 اعـــــــالن بالن�شــــر  

ليكن معلوما للجميع ال�ضيد : ها�ضم عبدالكرمي ها�ضم حممد الإمارات اجلن�ضية، 
دائرة  ، رخ�ضة رقم 615912  امل�ضتعمل  ب�ضفته مالك بحرية كلباء لتجارة الثاث 
التنمية القت�ضادية ال�ضارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�ضة ل�ضالح / مبارك 

حممد ابراهيم البريق اللوغاين - اإماراتي اجلن�ضية  
وعمل بن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013م  يف 
�ضان الكاتب العدل.  فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم واإنه �ضوف يتم امل�ضادقة 
اي  لديه  فمن  الع���لن  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار  الج���راء  على 
لتباع  بالعلن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل
حمكمة كلباء املدنية االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/8472
املنذرة : �ضركة احلبتور لل�ضيارات - �ض ذ م م 

هاتف متحرك : 0501116448 - بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450 
�ضد املنذر اليه : اوليفري فيتوج او�ضيا - فلبيني اجلن�ضية 

P3  - رق��م  �ضقة   -  1 الثوريا  بناية   - الفلق  ���ض��ارع   - دب��ي للنرتنت  - مدينة  دب��ي  اإم���ارة   :  عنوانه 
76  الإمارات العربية املتحدة - هاتف رقم : 3900045 4 971 - 0566041907

فانه ومبوجب هذا النذار نخطركم ب�ضرعة �ضداد املبلغ �ضالف الذكر وقدره 50.112 درهم )خم�ضون 
الف ومائة واثنا ع�ضر درهم ( وذلك خلل خم�ضة )5( ايام عمل من تاريخ ا�ضتلمكم لهذا النذار 
حقوقها  لتح�ضيل  �ضدكم  القانونية  الج���راءات  كافة  املنذرة  تتخذ  �ضوف  ال�ضداد  ع��دم  حالة  ويف   ،
املنا�ضب علما حلق  الناجت عن ذلك والتعوي�ض  الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  وحتميلكم كافة 

املنذر من ا�ضرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2092
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ نادين عبدالكرمي يا�ضني - �ضورية  اجلن�ضية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة/ �ضبيل حممد ق�ضي �ضبحي ، عراقية 
اجلن�ضية وال�ضيدة / فرقد عبدالوهاب قا�ضم القي�ضي - عراقية اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة املهنية 
ال�ضكل  تغيري  مت   -  )604140( رقم  مهنية  رخ�ضة  مبوجب  اليمامة(  زرقاء  )مغ�ضلة  با�ضم  با�ضم 

القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل �ضراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2094
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة / نوبور ناريندر �ضارما - هندية اجلن�ضية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة / لليتهاما جوماثياماد 
فا�ضوبيلى - هندية اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / �ضم�ض البدر لتجارة وخياطة امللب�ض 

الن�ضائية  - والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم ) 733899( 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2085
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ح�ضنني جاويد جاويد اقبال - باك�ضتاين اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ �ضيف ال�ضلم - هندي 
باإمارة  تاأ�ض�ضت   - للحلقة  والخ�ضر  البي�ض  �ضالون   / امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية 
ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )748009( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 

- تعديلت اخرى :ل يوجد. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2091

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ اح�ضان افريدي عبد اخلانان - باك�ضتاين  اجلن�ضية 
�ضاهيد  ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�ضلم حبيب الرحمن - باك�ضتاين اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / ار�ض الرثاء ل�ضيانة 
دائرة  ال�ضادرة من  رقم )602032(  باإمارةال�ضارقة مبوجب رخ�ضة  تاأ�ض�ضت   - ال�ضيارات 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة  - تعديلت اخرى : ل يوجد. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2093
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضادة / الهاجري لل�ضتثمار العقاري - ذ م م  يرغبون يف البيع 
ال�ضيد / حممد �ضالح �ضامل عبيد  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�ضتهم  
الهاجري - اإماراتي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة التجارية با�ضم با�ضم )الهاجري للمقاولت 

الفنية( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )732660( 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2086
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ ر�ضيدة بيجم زوجه غلم �ضابري - باك�ضتانية اجلن�ضية 
وحتمل رقم الهوية )784-1965-1506028-1( ترغب يف البيع والتنازل عن )50%( ح�ضة 
 / ال�ضيدة  اىل  ح�ضة   )%50( و  اجلن�ضية  باك�ضتاين   ، بهادور  ب�ضري  ال�ضيد/  ال�ضيد/  اىل 
مرمي ب�ضري بهادور ،  باك�ضتانية اجلن�ضية من كامل ح�ضتها البالغة )100%( يف الرخ�ضة 

 )211379( رقم  رخ�ضة  " مبوجب  للتجميل  ميامي  " �ضالون 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  اإعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليهما / ار�ض اخلري ملقاولت البناء - ذ م م 
الدائرة   2017/7099 رقم  الدعوى  يف  را�ضي  رم�ضان  عبداخلالق  /احمد  املدعي  بان  نعلمكم 

اجلزئية الوىل.  قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها : 
اية  اىل  بال�ضافة  اىل  وبال�ضافة   ، درهم   446337 وقدره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  الزام 
غراماة يفر�ضها برنامج زايد لل�ضكان على املالك نتيجة تاأخري وفائدة �ضنوية 9% من تاريخ 

2017/7/23 حتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة   137 رقم  الوىل  اجلزئية  الدائرة  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ضتندات ، وذلك املوافق 2017/12/25  ، ال�ضاعة 9.30 �ضباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكور امل�ضار اليها اأعله- بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ الجراءات 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 مذكرة اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2017/6280  الدائرة اجلزئية الرابعة 

اىل املدعى عليهما / �ضركة النخبة للمقاولت البناء 
حيث ان املدعي / �ضركة امكون - �ض ذ م م - يف الدعوى رقم 6280 / 2017 جزئي 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها ويطالبك فيها : 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل البنك مبلغ وقدره 105.612.80 درهم ، مع الفائدة القانونية 

وبواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد. 
مع الزامهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام مكتب ادارة الدعوى رقم 8 مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
، الدائرة اجلزئية الرابعة ، وذلك بتاريخ 2017/12/26 - وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

و�ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2170  جتاري كلي
احمد   -2 ذات م�ضوؤولية حم��دودة  العامة  للتجارة  الرمال  ذات  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
ذات  العامة  للتجارة  الرمال  ذات  ل�ضركة  كفيل  ب�ضفته  دخيل  �ضالح  ال��زروق  الدين  �ضلح 
ال��ع��رب��ي لل�ضتثمار  امل�����ض��رف  امل��دع��ي/  ان  م�ضوؤولية حم���دودة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
اأقام  ق��د  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�ض  وميثله:عبداهلل  )امل�����ض��رف(  اخل��ارج��ي��ه  وال��ت��ج��ارة 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره 
)10287.72( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2017/12/21 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1/8660 

املنذرة / اجنفيلد موريت�ضت�ض ، من�ضاوية اجلن�ضية ومتثلها ال�ضيدة / لينة حممد فايز الن�ضواتي ، مبوجب 
وكالة قانونية م�ضدقة ، رقم املحرر )2017/1/235492( بتاريخ 2017/10/30 م 

العنوان : دبي - ديرة - �ضارع بور �ضعيد - مكتب رقم 740  - الإمارات العربية املتحدة  ، ت : 042959295   
املنذر اليه : 1- فهد ابراهيم عبدالرحمن ال�ضبهان ، اإماراتي اجلن�ضية - وعنوانه / دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد 

- القوز ال�ضناعية 3 - الطابق الأول - الإمارات العربية املتحدة - ت : 0433222223 
احل��ال على ماكان عليه  واع��ادة  الن��ذار  التاأجري مو�ضوع  اتفاقية  ف�ضخ  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
قبل التعاقد وذلك خلل مهلة اق�ضاه ثلثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، مع �ضرورة ايقاف �ضرف 
بنك  على  امل�ضحوب   )002244( رق��م  ال�ضيك  �ضرف  ايقاف  وكذلك   )002242( و   )002241( رق��م  ال�ضيكات  
الإمارات دبي الوطني بقيمة )120.000( درهم ، واعادة املبلغ امل�ضتلم من قبله واملقدر ب��� )80.000( درهم ، 
وال �ضوف ي�ضطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية وا�ضت�ضدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8562   

املنذر : �ضركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليه : حممد عبد اجلليل مياه 

املو�ضوع 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته مببلغ وقدره 48.400 درهم واخلا�ض 
مب�ضتحقات الجرة للفرتة من 2017/11/15 وحتى 2018/11/14 بدل ايجار حمل رقم )20( 
ور�ضان الوىل - املدينة العاملية CBD دبي ، ا. ع. م ، قطعة الر�ض رقم )547( ملك / حممد 
املنذر لتخاذ  �ضوف ي�ضطر  وال  الن���ذار  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  �ضهر من  وذل��ك خ��لل   - �ضعيد  علي 
كافة الجراءات القانونية اللزمة مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�ضلطات املخت�ضة واقامة الدعاوى 
الق�ضائية ومطالبة املنذر اليه باخلء العني املوؤجرة وب�ضداد كال القيمة اليجارية مع التعوي�ض 

اجلابر للعطل وال�ضرر وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8521   

املنذر : حممد نزار زغيب - �ضوري اجلن�ضية 
املنذر اليها : النا�ضره للمقاولت - �ض ذ م م 

اإعلن بالن�ضر يف النذار رقم )2017/1/256082( وامل�ضدق بتاريخ 2017/11/22 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة ب�ضداد مبلغ وقدره )122700 درهم( خلل مدة اق�ضاها 
امل��ن��ذرة لت��خ��اذ كافة  ا�ضتلمها ه��ذا الن���ذار وال �ضي�ضطر  ت��اري��خ  اي���ام( م��ن  )خم�ضة 
الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ضت�ضدار امر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض 
ر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�ض  �ضرر  او  عطل  اي  عن  املنا�ضب 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

يعلن امل�ضفي الق�ضائي/ يا�ضر م�ضطفى - مركز اخليلج للمحا�ضبة والتدقيق 
رقم 2017/350 جتاري  الق�ضية  البتدائية يف  العني  واملعني من قبل حمكمة 
حلكم  طبقا  م   م  ذ   - والتجارة  للهند�ضة  املتحدة  املجموعة   / �ضركة  بت�ضفية 
املحكمة ال�ضادر يف الدعوى ، وعليه من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
مكتب امل�ضفي املعني  على العنوان التايل م�ضطحبا مع كافة امل�ضتندات والوراق 

الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن  
العنوان : مركز اخلليج للمحا�ضبة والتدقيق - دبي - ديرة  - اخلبي�ضي - �ضارع 
�ضلح الدين - بناية العبدويل )بناية معر�ض �ضرياميك راأ�ض اخليمة( الطابق 

الأول - مكتب رقم )104( - ت : 042684700  - ف  : 042688846   
امل�شفي الق�شائي / يا�شر م�شطفى      

اإعـــالن ت�شفيـــة 

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2017/1688 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- نور الدين خمتار حممد نور  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضامي عبد املطلب - قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1978197( وق��دره 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
ن�ضر هذا  تاريخ  يوما من   15 املذكور خلل  بالقرار  اللتزام  عدم 

العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1484  ا�شتئناف مدين   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-لوبي تك وود ورك�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ضتاأنف /جممع دبي ال�ضناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�ضناعية 
الزرعوين - قد  ا�ضماعيل حممد عبداهلل  �ضابقا( وميثله / علي  م -  م  ذ  - �ض 
ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم   2017/416 مدين كلي بتاريخ 
2017/11/12 وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق 2018/1/8 ال�ضاعة 10.00 
ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اإعادة اإعالن  - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/285 جتاري كلي

مذكرة  اإعادة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى االبتدائية 
اىل املدعي عليه / روهان نالياه كايل�ضام 

حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد - �ض م ع 
قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/285 جتاري كلي وعليه يقت�ضي ح�ضورك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة - اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى البتدائية  - يوم اخلمي�ض ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا املوافق 2017/12/21 م وذلك للجابة على الدعوى ، وتقدمي 
املحكمة  ف��ان  اأع��له  املحدد  الوقت  اإر���ض��ال وكيل عنكم يف  اإو  بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور  ما لديكم من 
�ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأول / الت�ضريح بت�ضجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�ضة ممكنة لنظر 

مو�ضوعها واإعلن املدعي عليه ب�ضورة من لئحتها وتاريخ اول جل�ضة لنظر مو�ضوعها. 
الأمول  حمكمة  ع��ن  )ال�����ض��ادر  ال�ضفر  م��ن  منع   2017/19057 رق��م  عري�ضة  على  الأم���ر  وتثبيت  ب�ضحة  الق�ضاء   / ثانيا 

امل�ضتعجلة مبحكمة راأ�ض اخليمة املوقرة(. 
ثالثا / الق�ضاء بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره  1.046.936.10 درهم )مليون و�ضتة واربعون 

الف وت�ضعمائة و�ضتة وثلثون درهما وع�ضرة فل�ضا( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد 
رابعا / الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 اإعالن باالحالة بالن�شر  

اىل املدعي عليها / عواطف عبداهلل خمي�ض الظنحاين - اجلن�ضية : الإمارات 
حيث ان املدعي/ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/190 جتاري كلي �ضد املدعي عليها 
بناء عليه ، وملا �ضنورده فيما بعد ،   وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 

ب�ضورة من  عليه  املدعي  واإع��لن  لنظر مو�ضوعها  اق��رب جل�ضة ممكنة  املاثلة وحتديد  دعوانا  بت�ضجيل  الت�ضريح   / اأول 
لئحتها وتاريخ اول جل�ضة لنظر مو�ضوعها. 

ثانيا/الق�ضاء ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�ضادر مبوجب الأمر على عري�ضة رقم 2017/10627 حجز حتفظي جتاري 
ال�ضادر بتاريخ 2017/6/14 - بحدود املبلغ املطالب به ال�ضادر عن مقام قا�ضي الأمور امل�ضتعجلة يف راأ�ض اخليمة املوقر. 

ثالثا / الق�ضاء بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره 1.217.486.72 درهم )مليون ومئتان و�ضبعة 
وع�ضر الف واربع مائة و�ضتة وثمانني درهم واثنان و�ضبعني فل�ض( بال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد. 
رابعا / الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مما يقت�ضي ح�ضورك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة امام الدائرة املدنية التجارية الوىل املوافق الثلثاء تاريخ 2017/12/26 
ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع  - حرر بتاريخ 2017/12/12 

 مكتب اإدارة الدعوى 

   حكومة  را�س اخليمة  
دائرة املحاكم



25

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10169  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ج�ضراخلليج للعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حماده عبداحلميد حممد فرج قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )24294 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB177734783AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/1/14 ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12167  عمايل جزئي

الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ضتايل  م��ودا  1-تورينو   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لزاري  دات��لج  /جيجي  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB990172424AE  وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2017/12/27 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11556  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضاروان لل للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ك��وم��اوات  ك��وم��ار  امل��دع��ي /فيجي�ض  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )14011 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB178264430AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
بالقاعة  م�����ض��اءا   15.00 ال�ضاعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12019  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برين فريز لديكور الداخلي - ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  برحيلة  /ي��و���ض��ف  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   6500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb178803440ae  وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2017/12/20 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10715  عمايل جزئي
ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �ضوليو�ضنز  مانيجمنت  �ضتيت  1-�ضوليد   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جوي ويل�ضون رودريجو�ض قد 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17933 درهم( وتذكرة 
عودة مببلغ  وقدره )1000 درهم( وبالر�ضوم وامل�ضاريف  وحددت لها جل�ضة يوم 
الربعاء املوافق 2017/12/20 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/341  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-اوبتيمام بروكيورمنت جروب ليمتد )فرع دبي( حاليا او بي 
ا�ض جروب ليمتد فرع دبي �ضابقا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مارك ماثيو 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فاديل 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   18000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   673719.32(
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
  MB174330623AE/2017:ال�ضكوى رق��م  كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ 
وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق 2017/12/19 ال�ضاعة 09.30 �ض بالقاعة 
ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11315  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النوبي ل�ضناعه الثاث ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  ك��وم��ار جوبتا  /�ضايلي�ض  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10.208( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  MB178541188AE:2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
م�ضاءا   15.00 ال�ضاعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4236  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تي اي جيوميمربين لل�ضناعه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ضاره الفون�ض ابو اخلري �ضنوده قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )32896 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb172692146ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة املوافق 2017/12/24  جل�ضة يوم الحد 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا 
الأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  بثلثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7259  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضركة طابا للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  املدعي /جنا�ض خان عي�ضى خان قد 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )29251 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت    mb172868890ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
القا�ضي  ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/12/21  يوم اخلمي�ض  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8106  عمايل جزئي
القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  / 1-ن��اور  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /�ضلطان ا�ضكندر رحمت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )6178 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE175284909MB:1000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف يف ال�ضكوى رقم(
�ض   09.30 ال�����ض��اع��ة   2018/1/14 امل���واف���ق  الح����د  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4870  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  املباين  لهدم  املنفذ �ضده/1- طوفان اخلليج  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضاندانا ني�ضان ب�ضنياكا ب�ضنكايكا  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )16182( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )1133( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4716  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- توحيد ا�ضلم للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م جمهول 
واح��د  قد  ادب��ول  التنفيذ/�ضكيل احمد  ان طالب  حمل القامة مبا 
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )10890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )960( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5030  تنفيذ عمايل 
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  بروجكت�ض  ب���ارك  ري��ف��ا  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هدى اليا�ض ال�ضعار وميثله:نبيه احمد 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع  بدر  قد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )58681( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )4197( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3513 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- وايت بورد للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
دبي  - فرع  اإن��ك  �ضوليو�ضنز  �ضبلي  ا�ض  بي  التنفيذ/يو  ان طالب  مبا 
وميثله:ح�ضني علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32003.57( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
املذكور  ب��ال��ق��رار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3596 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- مطعم اب�����ض��ار اي����راين ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/املدينة للتغليف ���ض.ذ.م.م وميثله:علي 
ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10306( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2876 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- اوبرين �ضيبماجنمنت م.د.م.�ض - وميثلها مديرها/رينغاراجان 
لداره  التنفيذ/الزهراء  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  نارا�ضيمهامورثي 
ال�ضفن وت�ضغيلها �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها ارفيند اهوجا وميثله:را�ضد عبداهلل 
والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  علي بن عرب قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )156585( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 يف  الق�شية  رقم  2017/5549  ت ج  ال�شارقة 

املرفوعة من  بنك ام القيوين الوطني �ضد جوبن كومار �ضيفا �ضنكر بيلي 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�ضني الها�ضمي يف الدعوى اعله ، وعليه يعلن 
ال�ضيد/ جوبن كومار �ضيفا �ضنكر بيلي - وذلك حل�ضور اجتماع اخلربة يوم 
الثلثاء 19 دي�ضمرب 2017 يف متام ال�ضاعة 5.45 م�ضاءا - مبكتبنا بدبي - بردبي 
�ضارع خالد بن الوليد - بجانب القن�ضلية امل�ضرية بناية لوتاه بنف�ض البناية 
الرجاء احل�ضور يف   ، رقم  308  الثالث مكتب  الطابق  لي�ض  فور  براند  متجر 
املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور 

فاأن اخلربة �ضوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ضتندات 
اخلبري امل�شريف واحل�شابي 
ح�شني �شامل الها�شمي             

دعــــوة اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

 اإعالن بالن�شر- باال�شتجواب 
اىل املتظلم �ضده / �ضتيفانو بروكا 

حيث اإن املتظلم / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
وعليه  ام��ر على عري�ضة  م��ن  تظلم  رق��م 2017/98  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 

يقت�ضي ح�ضورك اإىل )حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية( 
حيث  �ضباحا  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2017/12/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
الدعوى  على  وللإجابة  املتظلم  ل�ضتجواب  التظلم  باإحالة  املحكمة  حكمت 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوعك ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/12/11 

 اأمني ال�شر 
عبد ال�شالم امل�شري 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

 اإعالن بالن�شر- باال�شتجواب 
اىل املتظلم �ضده / مطعم �ضتيفانو�ض 

حيث اإن املتظلم / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
وعليه  ام��ر على عري�ضة  م��ن  تظلم  رق��م 2017/98  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 

يقت�ضي ح�ضورك اإىل )حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية( 
حيث  �ضباحا  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2017/12/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
الدعوى  على  وللإجابة  املتظلم  ل�ضتجواب  التظلم  باإحالة  املحكمة  حكمت 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوعك ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/12/11 

 اأمني ال�شر 
عبد ال�شالم امل�شري 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

 اإعالن بالن�شر- باال�شتجواب 
 اىل املتظلم �ضده / ريجينا جورميه خلدمات التموين باملواد الغذائية - �ض ذ م م

حيث اإن املتظلم / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
وعليه  ام��ر على عري�ضة  م��ن  تظلم  رق��م 2017/98  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 

يقت�ضي ح�ضورك اإىل )حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية( 
حيث  �ضباحا  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2017/12/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
الدعوى  على  وللإجابة  املتظلم  ل�ضتجواب  التظلم  باإحالة  املحكمة  حكمت 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوعك ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/12/11 

 اأمني ال�شر 
عبد ال�شالم امل�شري 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

 اإعالن بالن�شر- باال�شتجواب 
اىل املتظلم �ضده / با�ضتا ريجينا - �ض ذ م م  
حيث اإن املتظلم / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 

وعليه  ام��ر على عري�ضة  م��ن  تظلم  رق��م 2017/98  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
يقت�ضي ح�ضورك اإىل )حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية( 

حيث  �ضباحا  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2017/12/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
الدعوى  على  وللإجابة  املتظلم  ل�ضتجواب  التظلم  باإحالة  املحكمة  حكمت 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوعك ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/12/11 

 اأمني ال�شر 
عبد ال�شالم امل�شري 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

 اإعالن بالن�شر- باال�شتجواب 
اىل املتظلم �ضده / مطعم الوادي ال�ضيني 

حيث اإن املتظلم / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
وعليه  ام��ر على عري�ضة  م��ن  تظلم  رق��م 2017/98  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 

يقت�ضي ح�ضورك اإىل )حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية( 
حيث  �ضباحا  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2017/12/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
الدعوى  على  وللإجابة  املتظلم  ل�ضتجواب  التظلم  باإحالة  املحكمة  حكمت 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوعك ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/12/11 

 اأمني ال�شر 
عبد ال�شالم امل�شري 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
امل�ضعبي بطلب  ال�ضريفي  /نهله عبداهلل ح�ضن  املواطنة  تقدمت 
ا�ضمها  بتغيري  التوثيقات  ق�ضم  البتدائية-  اأبوظبي  اىل حمكمة 

من )نهله( اىل)�ضيخه(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�ضم املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر العلن.
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني - كاتب عدل

القا�شي / �شلطان حممد خمي�س الكعبي 
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

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

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2227   مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- م�ضبح �ضعيد �ضامل العبد البدواوي  جمهول حمل القامة 
 مبا ان املدعي/ �ضركة جمموعة الإمارات للت�ضالت - جمموعة ات�ضالت - �ض م ع   
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   26.924.90(
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع 
لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة   2017/12/27 املوافق  الربعاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على الأقل ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/618  تظلم جتاري
اىل املتظلم �ضده / 1-بلعبا�ض بن براهيم جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك دبي ال�ضلمي �ض.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�ضحار قد 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف المر 
على عري�ضة رقم 967/2017 جتاري  والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
  Ch 1.B.6 : يوم الحد املوافق 2017/12/24   ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/487 تنفيذ �شرعي
حمل  جمهول  ابراهيم  عبدالعزيز  عبداهلل  خالد  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
مرت�ضى  عبدالرحيم  مرت�ضى  التنفيذ/�ضمية  طالب  ان  مبا  القامة 
الن�ضاري وميثله:حميد غلم دروي�ض ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ  والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  م�ضلمني  نف�ض  اح��وال  رق�����م:889/2016 
ال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  وامل�����ض��اري��ف  للر�ضوم  �ضامل  دره���م   )92.432(
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/544  ا�شتئناف مدين    
حمل  جمهول  الكرثي  عبدالعزيز  عبدالنا�ضر   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
وميثله:حنان  ح�ضني  عبداهلل  علي  عبداهلل   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
���ض��امل ح�����ض��ن ال��ب��اي�����ض ق��د ا���ض��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2016/839 مدين جزئي بتاريخ:2017/4/20     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق 2018/1/17 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/293  ا�شتئناف تظلم جتاري    

بهائي  ا�ضماعيل حم��م��د   -2 ������ض.ذ.م.م  ���ض��ن��اء  اأزي����اء   -1 ���ض��ده/  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
عبداحل�ضني 3- حممد ا�ضماعيل حممد 4- حزيفة ا�ضماعيل حممد 5- مف�ضل 
ا�ضماعيل حممد جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / بنك ابوظبي التجاري 
ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف/  قد  ابراهيم اجلرمن   ا�ضماعيل  ���ض.م.ع وميثله:على 
بالدعوى رقم 2017/451 تظلم جتاري وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 
يقت�ضي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ضاءا    17.30 ال�ضاعة   2018/1/3

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/223  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اجنيليبارامبيل كوريا كو�ضى بهيليب - عن نف�ضه وب�ضفته 
املدير املخول بالتوقيع ل�ضركة برايت اويل وكفيل و�ضامن للت�ضهيلت امل�ضرفية 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد 
�ضاملني ظبيك احلو�ضني  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/219 
تظلم جتاري وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2018/1/3 ال�ضاعة 17.30 
م�ضاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3604 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضي ا�ض ات�ض كيه دبي للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/الغرير للن�ضاءات املنيوم �ضابقا �ضركة الملونيوم العربية وميثله:علي 
ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
 LG00218407:املبلغ املنفذ به وقدره )631189( درهم 1-بانق�ضاء خطابي ال�ضمان رقم
والبالغ قيمته )4.200.000( درهم ورقم:LG00218607 والبالغه قيمته )649.381.15( 
املدعي  وب��ال��زام  للمدعي عليه الوىل  دف��ع قيمتها  م��ن  ال��ث��اين  امل��دع��ي عليه  دره��م ومنع 
عليها الوىل برد ا�ضلها للمدعية او للبنك املدعي عليه الثاين 2- ب�ضحة وتثبيت احلجز 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  جت��اري.  رق����م:128/2017  التحفظي 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1968 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- وايز للنقليات العامة موؤ�ض�ضة فردية جمهول حمل 
الرا�ضي  وردم  احلفر  التنفيذ/النور�ض لعمال  ان طالب  القامة مبا 
اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ���ض.ذ.م.م قد  وت�ضويتها 
طالب  اىل  دره���م   )444912( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2140  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- جامي�ض فوري�ضت كونليفى  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / �ضركة فرايزر ماجنمنت د.م.�ض.�ض وميثلها مديرها 
قد  ال�ضعدي   �ضعيد  احمد  وميثله:حممد  وود  �ضمويل  ال�ضيد/رت�ضارد 
ا�ضتاأنف / احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2015/1423 جتاري كلي وحددت 
لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2018/1/8 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1776  ا�شتئناف جتاري    
الفني جمهول  الفنية للنتاج  �ضركة هارموين  امل�ضتاأنف �ضده/ 1-  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / �ضركة ميد اي�ضت ا�ضتوديوز وميثله:ح�ضن 
رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  الريامي   مطر  علي 
2016/588 جتاري كلي بتاريخ:2017/9/18وحددت لها جل�ضه يوم الحد  
 ch2.E.23 املوافق 2017/12/17 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/818  ا�شتئناف جتاري    

ال�ضفينة  م�ضغل  ب�ضفتها  ����ض.م.ح  بالك  جلوبال   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
امل�����ض��ت��اأن��ف / كريزما  ان  ف��ورت�����ض��ون��ا ���ض��ن جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا 
رم�ضان  ح�ضن  وميثله:احمد  ليميتد  كومباين  ج��روب  او�ضن  ا�ضو�ضيي�ضن 
ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/91 جتاري كلي  ال علي  قد 
بتاريخ:2017/4/26وحددت لها جل�ضه يوم الحد  املوافق 2018/1/7 ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1177 تنفيذ مدين  
املنفذ ���ض��ده/1-  عبداهلل احمد عبداهلل املهريي  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د  و�ضيم   احمد  �ضديق  احمد  التنفيذ/�ضهباز  طالب  ان 
درهم   )2498( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  بال�ضافة اىل الغاء ت�ضجيل ال�ضيارة جاكوار 
وبالزام  عليه  املدعي  با�ضم  ت�ضجيلها  واع��ادة  املدعي  ا�ضم  من   S-TYPE  2008
امل��دع��ي عليه ب���ان ي����وؤدي قيمة امل��خ��ال��ف��ات ع��ل��ى ال�����ض��ي��ارة م�������ن:2014/6/22 حتى 
يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  تاريخ:2015/7/13.وعليه 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1643 تنفيذ مدين  
ادري�����ض خ��ان  جمهول حمل القامة  املنفذ ���ض��ده/1-  اح�ضان اهلل  اىل 
اأقام عليكم الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/ن�ضيب خان �ضيد اكرب  قد 
التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11745( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1552 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-  خالد عزيز وي�ضي  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/مايا واي�ضتيلي وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  
بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )22501( درهم بالت�ضامم  اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/110  احوال مال امل�شلمني
اىل الغالب / 1- رابيه ب�ضرى ابو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ه��اج��ر غ��ل��وم ���ض��ه��داد ع��ب��دال��ك��رمي ال��ب��ل��و���ض��ي  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
الثلثاء  ي���وم   جل�ضة  لها  وح���ددت  غيبة.  اث��ب��ات  املطالبة  ومو�ضوعها 
املوافق  2017/12/19   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )3( مبنى الحوال 
ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1519  احوال نف�س م�شلمني
ال��ري��ام��ي  جمهول  �ضعيد  ب��ن  ب��ن حممد  م��اج��د   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ملاء �ضامل بلل علي كابوتي  قد اأقام عليك 
وموؤخر  ومتعه  ع��دة  ونفقة  لل�ضرر  تطليق  دع��وى  ومو�ضوعها  الدعوى 
ال�ضداق. وح��ددت لها جل�ضة يوم  الثلثاء املوافق  2018/1/2   ال�ضاعة 
8.30 �ض بالقاعة رقم )9( مبنى الحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/151  ا�شكاالت مدنية
مو�ضوع الق�ضية اإ�ضكال يف التنفيذ رقم:129/2017 تنفيذ مدين

لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعلن:م�ضت�ضكل:معمر حت�ضني نا�ضر ق�ضوع

املطلوب اعلنه:امل�ضت�ضكل �ضده:1 يا�ضر مولود عبود الزيدي ، جمهول حمل القامة
مو�ضوع العلن:

نعلنكم بانه قد حتددت جل�ضة يوم الثلثاء املوافق:2017/12/19 ال�ضاعة:11:00 �ض 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�ضكال اعله والتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�ضور �ضي�ضدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2892  مدين جزئي

امل��دع��ي عليه/مب�ضر ح�ضن غ��لم ر���ض��ول جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
�ض.م.ع  ات�ضالت(  )جمموعة  للت�ضالت  الم��ارات  جمموعة  املدعي/�ضركة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )60.805.39(
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ضاعة    2017/12/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2895  مدين جزئي

ان  ا�ضماعيل جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه/عاطف خان حممد 
�ض.م.ع  ات�ضالت(  )جمموعة  للت�ضالت  الم��ارات  جمموعة  املدعي/�ضركة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )45.053.90(
املوافق  الحد  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ضاعة    2017/12/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2893  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/�ضاهد نذير احمد حممد نذير احمد جمهول حمل القامة 
ات�ضالت(  )جمموعة  للت�ضالت  الم���ارات  جمموعة  املدعي/�ضركة  ان  مبا 
�ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )43.248.41( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ضاعة    2017/12/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2425  مدين جزئي

����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للعمال  فكتور  ب���اور  عليه/�ضركة  امل��دع��ي  اىل 
للتاأمني  الوطنية  اخليمة  را���ض  املدعي/�ضركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
�ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باداء 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  مع  اماراتي  دره��م   )144.892.87( وق��دره  مبلغ 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ضاعة    2017/12/28
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2022  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- لوؤي جمال ن�ضر الدين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/خولة 
النعيمي  ال�����ض��ره��ان  ال��رح��م��ن  عبد  حممد  وميثله:عبدالرحمن  امل��ن��ذري  �ضعيد  ع��ب��داهلل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املنذري  �ضعيد  ل�ضالح/خولة عبداهلل  اع��له 
الف  ومبلغ  وامل�ضاريف  التام  ال�ضداد  م���ن:2017/6/7 وحتى   %9 وفائدة  درهم   )269.500(
. حكما مبثابة احل�ضوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
الع��لن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/315  مدين كلي 
�ضريف  حممد  اهلل  حبيب  حممد   -2 منجالور  حممد  عبداحلميد  عليه/1-  املدعي  اىل 
3- اأبوبكر �ضديق ا�ضماعيل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/موؤ�ض�ضة الغرير الدولية 
اع���له وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د  الغرير  م��اج��د  اح��م��د  ع��ب��داهلل  ملالكها  لل�ضرافة 
الدور  �ضاحب  حما�ضبي  خبري  بندب  ب���ت���اري���خ:2017/11/28  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اوراق  مطالعة  مهمته  تكون  ا�ضبوع  خ��لل  ت�ضميته  على  الط���راف  يتفق  مل  ما  ب��اجل��دول 
 )8000( مبلغ  بايداع  املدعية  وكلفت  اخل�ضوم  يقدمه  ان  ع�ضى  وما  وم�ضتنداتها  الدعوى 
الدعوى  اتعاب اخلبري وحددت جل�ضة:2017/12/5 لنظر  املحكمة على ذمة  درهم خزينة 
 ، �ضداد المانة  الدعوى يف حالة  �ضداد المانة وجل�ضة:2017/12/26 لنظر  يف حالة عدم 
ال�ضاعة:09:30 �ضباحا يف  امل��واف��ق:2017/12/26  الثلثاء  املحكمة جل�ضة يوم  وحددت لها 

القاعة:ch2.E.22 للتقرير ويعلن املدعي عليهم باحلكم التمهيدي بالن�ضر. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2695  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نور داد مول داد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�����ض��اوري  ع��ب��داهلل  م�ضعود  ا�ضماعيل 
بتحويل املخالفة املرورية من امللف املروري البالغ قيمتها )20000( درهم للمدعي اىل 
ملف املدعي عليه املروري والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب والر�ضوم وامل�ضاريف 
ال�ضاعة   2018/1/3 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�ضور  Ch2.D.17 لذا  بالقاعة  8.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/584  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-امل�ضت�ضار القانوين ن�ضر حممد خ�ضر ب�ضفته مدير القانوين 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  والعدالة 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  ال�ضام�ضي قد  حميد ها�ضل عبداهلل خاطر 
بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بدفع مبلغ وقدره )ثلثة مليني درهم( وت�ضليم 
ما بحوزته من اموال متبقية من ر�ضوم الق�ضايا امل�ضددة له �ضابقا وا�ضول امل�ضتندات 
والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/12/20 ال�ضاعة 9.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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تعاونية راأ�ض اخليمة تدعم م�ساريع ال�سباب 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اأعلن حمد خلفان املري رئي�ض جمل�ض ادارة جمعية راأ�ض اخليمة التعاونية 
ال�ضتهلكية اأن عدد م�ضاهمي اجلمعية يبلغ 1200 مواطنا ومواطنة .

ال��ك��وف روت��ان��ا خ��لل توقيع اجلمعية لثلث  اأم�����ض يف منتجع  ج��اء ذل��ك 
اتفاقيات �ضراكة مع عدد من اجلمعيات اخلريية وموؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر 
اأن هذه  اإىل  لتنمية م�ضاريع ال�ضباب ومنتجع الكوف روتانا . واأ�ضار املري 
التفاقيات تاأتي �ضمن )عام زايد ( وتهدف اإىل اإ�ضعاد املواطنني واملقيمني 
للفئات  اخل��دم��ات  اأف�����ض��ل  لتقدمي  املجتمعية  امل�����ض��ارك��ة  اأه����داف  وحتقيق 
الغافري ع�ضو  �ضامل  ق��ال   وم��ن جانبه   . ال�ضباب  ودع��م قطاع  امل�ضتهدفة 
جمل�ض الإدارة رئي�ض اللجنة ال�ضتثمارية يف جمعية راأ�ض اخليمة التعاونية 
تفعيل  تت�ضمن  ال�ضراكة مع اجلمعيات اخلريية  اتفاقية  اأن  ال�ضتهلكية 
بطاقة “ كوبون �ضريك “ اخلا�ضة بتوفري كوبونات �ضرائية من اجلمعية 
بقيمة 100 و300 و500 درهم وتوزيعها على مكاتب التح�ضيل التابعة 
البنوك  واأم���ام  والأ����ض���واق  التجارية  امل��راك��ز  يف  وامل��وزع��ة  ل��ه��ذه اجلمعيات 
اأن  اىل  لفتا  امل�ضتحقني  على  لتوزيعها  اخل��ري  ل��رج��الت  لبيعها  وغريها 
التفاقية مع موؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية م�ضاريع ال�ضباب ت�ضمل دعم 
تت�ضمن  بينما   ، واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املواطنني  ال�ضباب  مل�ضاريع  اجلمعية 
التفاقية املوقعة مع منتجع الكوف روتانا تقدمي املنتجع خ�ضومات خا�ضة 

للم�ضاهمني يف اجلمعية البالغ عددهم 1200 م�ضاهم .

خالل م�ضاركتها يف فعاليات دولية ر�ئدة 
اأبوظبي الوطنية للمعار�ض ت�سلط ال�سوء على 

مزايا واإمكانيات اأبوظبي يف قطاع �سياحة االأعمال 
•• اأبوظبي-الفجر:

�ضاركت �ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض “اأدنيك” يف عدد من الفعاليات 
وذلك  واملعار�ض  وامل��وؤمت��رات  احلوافز  بقطاع  ُتعنى  التي  الكربى  الدولية 
بهدف ت�ضليط ال�ضوء على املزايا والإمكانيات الفريدة التي متتلكها اأدنيك 
اأبوظبي يف قطاع �ضياحة الأعمال ف�ضًل عن ا�ضتقطاب املزيد من  واإم��ارة 

منظمي املعار�ض واملوؤمترات الدولية ل�ضت�ضافة فعالياتهم يف الإمارة.
وقال خليفة القبي�ضي املدير التنفيذي التجاري بالإنابة يف �ضركة اأبوظبي 
الوطنية للمعار�ض: ن�ضعى من خلل م�ضاركتنا يف هذه الفعاليات الرائدة 
متتلكها  التي  املتطورة  واملرافق  بالإمكانيات  امل�ضاركة  الوفود  تعريف  اإىل 
الفعاليات  من  العديد  ا�ضت�ضافة  يف  الوا�ضعة  وخرباتنا  “اأدنيك”  �ضركة 
الدولية الكربى، كما اأن امل�ضاركة يف هذه الفعاليات تف�ضح لنا املجال لإيجاد 
�ضراكات جديدة وامل�ضاهمة يف تر�ضيخ مكانة اأبوظبي كوجهة رائدة يف قطاع 
اجلهود  بدعم  املتوا�ضل  التزامنا  م��ع  يتما�ضى  مب��ا  وامل��وؤمت��رات  امل��ع��ار���ض 

الرامية  لبناء اقت�ضاد متنوع قائم على املعرفة.
وتف�ضيًل، �ضاركت “اأدنيك” خلل الفرتة من 1 اإىل 4 نوفمرب 2017 
ُعقد يف  الذي  املعار�ض  العاملية ل�ضناعة  للرابطة  ال�84  العاملي  املوؤمتر  يف 
جوهان�ضربغ بجنوب اأفريقيا، حيث �ضهد املوؤمتر م�ضاركة اأكرث من 400 
التنفيذيني  امل��دراء  كبار  فيهم  مبن  املعار�ض  �ضناعة  يف  املتخ�ض�ضني  من 
واخل����رباء ال��دول��ي��ني م��ن اأك���رث م��ن 50 دول���ة وذل���ك ل��ل��وق��وف على �ضبل 
على  و�ضريعاً  م�ضتمراً  تغرياً  ت�ضهد  اأعمال  بيئة  يف  املعار�ض  قطاع  تطوير 
من  الفرتة  خ��لل  “اأدنيك  م�ضوؤويل  كبار  �ضارك  كما  الأ�ضعدة.   خمتلف 
12 اإىل 15 نوفمرب يف املوؤمتر ال�56 للحتاد الدويل ملنظمي املوؤمترات 
الذي ُعقد يف براغ، عا�ضمة جمهورية الت�ضيك وذلك مب�ضاركة نحو 1200 
خبري ومتخ�ض�ض من 79 دولة من اأجل تبادل الأفكار والروؤى حول اآخر 

الجتاهات وامل�ضتجدات يف قطاع تنظيم املوؤمترات.
ال�30 للمعر�ض الأوروب��ي ل�ضياحة احلوافز  اأدنيك يف ال��دورة  كما �ضاركت 
خلل  اإ�ضبانيا  يف  بر�ضلونة  مدينة  ا�ضت�ضافته  الذي  واملوؤمترات  والأعمال 
الفرتة من 28 ولغاية 30 نوفمرب وت�ضمن اأكرث من 100 لقاءات ثنائية 

وجل�ضات تفاعلية على مدار ثلثة اأيام من انعقاد املوؤمتر.
�ضل�ضلة  بعقد  الفعاليات  ه��ذه  يف  م�ضاركتهم  خ��لل  اأدن��ي��ك  م�ضوؤولو  وق��ام 
امل�ضاركة  والوفود  امل�ضوؤولني  مع  ثنائية  ولقاءات  املثمرة  الجتماعات  من 
الأعمال وذلك بهدف  و�ضفر  واملوؤمترات  املعار�ض واحلوافز  ورواد �ضناعة 
التي  الفريدة  وامل��زاي��ا  العاملية  وامل��راف��ق  الإمكانيات  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
الأ�ضواق  اإىل  والو�ضول  التحتية  البنية  �ضعيد  على  “اأدنيك”  بها  تتمتع 
الدولية الرئي�ضية، ف�ضًل عن كونها وجهة مف�ضلة ل�ضت�ضافة الفعاليات 
الدولية الكربى.   اإىل ذلك، �ضاركت “اأدنيك” يف موؤمتر املحاكاة والتدريب 
والتعليم ال�ضناعي الذي عقد يف الوليات املتحدة الأمريكية بهدف الرتويج 
واملحاكاة   2018 يومك�ض  امل��اأه��ول��ة  غ��ري  الن��ظ��م��ة  معر�ضي  لفعاليات 
قبل  من  كبريين  واهتماماً  اإقباًل  و�ضجلت   2018 �ضيمتك�ض  والتدريب 

�ضناع القرار واملتخ�ض�ضني بال�ضناعات الدفاعية الإقليمية والدولية. 
املوؤمترات  ب�ضناعة  للرتقاء  الهادفة  خططها  �ضمن  “اأدنيك”  وت�ضارك 
والج��ت��م��اع��ات يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ُت��ع��ن��ى بقطاع 
�ضركاء  مع  القائم  التعاون  ل�ضبل  تعزيزاً  وذل��ك  وامل��وؤمت��رات  الجتماعات 
ال�ضركة على  احلاليني ف�ضًل عن بناء �ضراكات جديدة ت�ضاعد  “اأدنيك” 

تنويع حمفظتها املتنامية من الفعاليات الدولية املتخ�ض�ضة.

ماليني درهم قيمة   807
ت�سرفات العقارات يف دبي

•• دبي-وام:

حققت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأملك يف دبي اأكرث من 
807 مليني درهم.

فقد �ضهدت الدائرة ام�ض ت�ضجيل 254 مبايعة بقيمة 482 مليون درهم 
مبايعة   211 و  دره��م  204 مليني  بقيمة  للأرا�ضي  مبايعة   43 منها 

لل�ضقق و الفلل بقيمة 278 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 76 مليون درهم يف منطقة املرقبات 
مبايعة  تليها  الو�ضل  منطقة  يف  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعة  تليها 

بقيمة 10 مليني درهم يف منطقة املركا�ض.
وت�ضدرت منطقة اليفرة 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �ضجلت 13 
بت�ضجيلها  الأوىل  ور�ضان  منطقة  وتلتها  درهم  مليون   19 بقيمة  مبايعة 
بت�ضجيلها  الأول  معي�ضم  يف  وثالثة  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعات   6
ال�ضقق  باأهم مبايعات  يتعلق  وفيما  دره��م.  24 مليون  بقيمة  3 مبايعات 
والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم 
و  برج خليفة  درهم فى منطقة  12 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعات 

اأخريا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة مر�ضى دبي.

ت�ضتكمل بنجاح �لطرح �لعام �لأويل 

بدء تداول اأ�سهم اأدنوك يف 
�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �ضركة  اأعلنت 
عن  ام�ض  للتوزيع”،  “اأدنوك  للتوزيع 
اأبوظبي للأوراق  اأ�ضهمها يف �ضوق  اإدراج 
ق��رع جر�ض  وذل��ك عقب مرا�ضم  املالية، 
الدكتور  م��ع��ايل  �ضهدها  ال��ت��ي  ال��ت��داول 
�ضلطان اأحمد اجلابر، وزير دولة الرئي�ض 
التنفيذي لأدنوك وجمموعة �ضركاتها؛ 
رئي�ض  ال�ضام�ضي،  و�ضعادة حمد عبداهلل 
ل����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  اإدارة  جمل�ض 
امل��ال��ي��ة. ح�ضر احل���دث اأي�����ض��اً ع��دد من 
اأدن��وك و”اأدنوك  امل��دراء التنفيذين من 
ل�����لأوراق  اأب���وظ���ب���ي  و����ض���وق  للتوزيع” 

املالية. 
للتوزيع”  “اأدنوك  اأ�ضهم  ت���داول  وي��ت��م 
املالية  ل���لأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  حالياً 

.»ADNOCDIST« حتت الرمز
 13 يف  ر�ضمياً  اأعلنت  اأدن��وك قد  وكانت 
نوفمرب املا�ضي عن اإطلق الطرح العام 
ال�ضركة  للتوزيع”،  “اأدنوك  ل���  الأويل 
ال��رائ��دة يف جم��ال ت��وزي��ع وب��ي��ع الوقود 
ُم�ضّغل ملتاجر  واأك��رب  الإم���ارات  يف دول��ة 
املتاجر  ع���دد  بح�ضب  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع 
ال���دول���ة، وذل����ك متا�ضياً  ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 
الإدارة  ل�����ض��م��ان  اأدن�������وك  ب���رن���ام���ج  م���ع 
ال���ض��ت��ب��اق��ي��ة مل��ح��ف��ظ��ة الأ����ض���ول وراأ�����ض 
�ضاهداً  الإدراج  ه��ذا  جن��اح  ومُيثل  امل��ال. 
النوعية  ال��ن��ق��ل��ة  ال��ت��ق��دم يف  ع��ل��ى  اآخ����ر 
التي تعمل اأدنوك على حتقيقها لتنفيذ 
ا�ضرتاتيجيتها املتكاملة للنمو الذكي.   

الدكتور  م��ع��ايل  ق���ال  امل��ن��ا���ض��ب��ة  وب���ه���ذه 
مع  “متا�ضياً  اجل���اب���ر:  اأح��م��د  ���ض��ل��ط��ان 
روؤي�����ة ال���ق���ي���ادة، و���ض��م��ن اجل���ه���ود التي 
ا�ضرتاتيجيتها  لتنفيذ  اأدن����وك  تبذلها 
املتكاملة للنمو الذكي والتي تهدف اإىل 
والرتقاء  الكفاءة  ورف��ع  القيمة  تعزيز 

القت�ضادي  ال���ع���ائ���د  وزي�������ادة  ب��������الأداء 
الوطني،  القت�ضاد  دع��م  يف  وامل�ضاهمة 
قمنا بتنفيذ عدد من املبادرات اجلديدة 
للمرة الأوىل يف تاريخ املجموعة، ومنها 
“اأدنوك  اأ�ضهم  م��ن   10% ن�ضبة  ط��رح 
ت�ضهم  حيث  العام،  للكتتاب  للتوزيع” 
اإدارة حمفظة  ه��ذه اخلطوة يف حت�ضني 
الأ����ض���ول وراأ�������ض امل����ال وت��و���ض��ي��ع نطاق 
كافة  يف  وامل�ضتقبلية  احلالية  ال�ضراكات 
جمالت الأعمال. كما ُي�ضهم هذا الطرح 
يف تنويع قطاعات �ضوق اأبوظبي للأوراق 
اأ�ضواق  وتطور  دعم منو  وكذلك  املالية، 

املال يف دولة الإمارات ب�ضكل عام«.
ال�ضتثنائية  ال�ضتجابة  “اإن  واأ���ض��اف: 
والإقبال الكبري الذي حققه هذا الطرح، 
ال�ضتثمارية  املوؤ�ض�ضات  قبل  م��ن  ���ض��واء 
العاملية اأو املحلية اأو امل�ضتثمرين الأفراد 
الهتمام  ي��ع��ك�����ض  الإم���������ارات،  دول�����ة  يف 
اأدنوك لتو�ضيع نطاق  الكبري يف برنامج 
اإمتام  وبعد  ال�ضرتاتيجية.  ال�ضراكات 
م�ضتمرون  ف��اإن��ن��ا  ال��ن��اج��ح،  الإدراج  ه��ذا 
وخطط  اأه���داف  حتقيق  على  العمل  يف 
“اأدنوك للتوزيع” للنمو والتطور بعيد 
فيه  ملا  م�ضتدامة  عوائد  امل��دى وحتقيق 
م�����ض��ل��ح��ة ك���ل م���ن امل�����ض��اه��م��ني اجل���دد 

وجمموعة اأدنوك«. 
ومت ت�ضعري اأ�ضهم �ضركة اأدنوك للتوزيع 
 8 يف  ال���واح���د  لل�ضهم  دره����م   2.50 ب��� 
ال�ضوقية  ال��ق��ي��م��ة  وب���ل���غ���ت  دي�������ض���م���رب، 
وقت  دره��م  مليار   31.3 نحو  لل�ضركة 
النهائية  التخ�ضي�ضات  وبلغت  الإدراج. 
 90% ال�ضتثمارية حوايل  للموؤ�ض�ضات 
و30%  حم��ل��ي��ة  م��وؤ���ض�����ض��ات   60%(
دولية(، كما بلغت للم�ضتثمرين الأفراد 
وغ����ريه����م م����ن امل�������ض���ت���ث���م���ري���ن ح����وايل 

.10%
و����ض���اه���م ه����ذا ال���ط���رح يف حت��ق��ي��ق عدد 

بالن�ضبة  امل�ضبوقة  غ��ري  الإجن����ازات  م��ن 
لأدن�������وك ل��ل��ت��وزي��ع ومل��ج��م��وع��ة اأدن�����وك 
املالية،  ل��لأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  وكذلك 
ح��ي��ث ي��ع��د اأول ط���رح ع���ام ت�����ض��ارك فيه 
م��وؤ���ض�����ض��ات ا���ض��ت��ث��م��اري��ة دول��ي��ة يف �ضوق 
واأول طرح  امل��ال��ي��ة،  ل�����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
 ،2011 ع��ام  منذ  ال�ضوق  يف  اأويل  ع��ام 
اأبوظبي  ���ض��وق  ط���رح يف  اأك����رب  وك���ذل���ك 
واأول  املا�ضية،  الع�ضر  ال�ضنوات  خ��لل 
ط���رح ي��ع��ت��م��د اآل���ي���ة ال��ب��ن��اء ال�����ض��ع��ري يف 
�ضوق اأبوظبي للأوراق املالية متا�ضياً مع 

اأف�ضل املمار�ضات الدولية.
عبداهلل  ���ض��ع��ادة حمد  رح��ب  م��ن جهته، 
�ضوق  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال�ضام�ضي، 
�ضركة  ب����اإدراج  املالية  ل����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
الدراج  ب��اأن  منوهاً  للتوزيع”،  “اأدنوك 
ي��وؤك��د ال��ت��ك��ام��ل امل��وؤ���ض�����ض��ي ب��ني اجلهات 
للتخطيط  اأ�ضا�ضية  كركيزة  احلكومية 
امل�ضتقبلي لبناء الإجنازات ويوؤكد ت�ضافر 
يواكب  ن�ضق  �ضمن  امل�����ض��رتك��ة  اجل��ه��ود 
امل�ضتجدات وم�ضرية التطور القت�ضادي 
مو�ضحاً  اأبوظبي.  اإم��ارة  ت�ضهدها  التي 
تو�ضيع  يف  ي�����ض��اه��م  ���ض��وف  الدراج  ب����اأن 
الأف��������راد خا�ضة  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  ق���اع���دة 
ال�ضركة،  يف  ك��م�����ض��اه��م��ني  واإ����ض���راك���ه���م 
عائد  من  ال�ضتفادة  من  �ضيمكنهم  كما 

على  ال�ضركة  ه��ذه  اأ�ضهم  يف  ال�ضتثمار 
املدى الطويل، هذا بالإ�ضافة اإىل جذب 
اأ�ضواق  اإىل  اإ�ضافية  اأجنبية  ا�ضتثمارات 

املال الإماراتية. 
اأ�ضهم  على  الكتتاب  �ضهد  “لقد  وق��ال: 
كبرياً  اإق��ب��اًل  للتوزيع”  “اأدنوك  �ضركة 
ي��ع��ك�����ض ثقتهم  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن مم���ا  م���ن 
بجودة وتنوع الفر�ض ال�ضتثمارية التي 
يوفرها ال�ضوق، ويف قدرته على حتقيق 

النمو امل�ضتدام.
الأويل  الطرح  كما وقد متيزت عمليات 
بالفاعلية وال�ضفافية التي تعك�ض املبادئ 
التي اأُن�ضئ عليها �ضوق اأبوظبي للأوراق 
و�ضَدد على اأن  املالية ويعمل وفقاً لها”، 
“اأدنوك  �ضركة عملقة بحجم  ان�ضمام 
املدرجة  ال�ضركات  قائمة  اإىل  للتوزيع” 
يوؤكد  املالية  ل���لأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف 
يتمتع  التي  والقدرات  الثقة  على حجم 
بها اقت�ضاد اإمارة اأبوظبي وال�ضوق املايل 
لناحية  ���ض��واء  الأ���ض��ع��دة،  خمتلف  على 
وامل�ضممة  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ت��ه 
ال��ع��امل��ي��ة لتداول  امل��ع��اي��ري  اأف�����ض��ل  وف���ق 
بيئته  اأو جلهة  والأ�ضهم،  املالية  الأوراق 
تتميز  وال���ت���ي  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 

بالعدالة يف الإف�ضاح وال�ضفافية.«
ومن املتوقع اأن تكون “اأدنوك للتوزيع” 

�ضوق  ُم����درج����ة يف  ����ض���رك���ة  اأك������رب  راب������ع 
اأب��وظ��ب��ي ل�����لأوراق امل��ال��ي��ة ا���ض��ت��ن��اداً اإىل 
الإدراج،  عند  لل�ضركة  ال�ضوقية  القيمة 
و�ضيكون �ضهمها اأول �ضهم ل�ضركة تعمل 
اأبوظبي  ����ض���وق  يف  ال��ت��ج��زئ��ة  ق���ط���اع  يف 
ُي�ضهم يف  ال��ذي  الأم���ر  املالية،  ل���لأوراق 
ت��ن��وي��ع وت��ع��زي��ز من���و ال��ق��ط��اع��ات التي 
ي�ضملها ال�ضوق ويتيح خيارات اأو�ضع اأمام 

امل�ضتثمرين. 
املوؤ�ض�ضات  تغطية  ن�ضبة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
القيمة  جت�������اوزت  ل���لك���ت���ت���اب  امل���وؤه���ل���ة 
امل�����ض��ت��ه��دف��ة ع���دة م����رات ب�����ض��ع��ر 2.50 
دره��م اإم��ارات��ي لل�ضهم ال��واح��د، يف حني 
ب��ل��غ��ت ت��غ��ط��ي��ة امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن الأف�������راد 
ال�ضريحة  ع��ل��ى  م����رة   22 ل��لك��ت��ت��اب 
املخ�ض�ضة لهم يف بداية الطرح. ولتلبية 
هذا الطلب ال�ضتثنائي والإقبال الكبري 
الن�ضبة  م�ضاعفة  مت��ت  الك��ت��ت��اب،  على 
املخ�ض�ضة ل�ضريحة الأفراد. كما اأحدث 
بالن�ضبة  ن��وع��ي��اً  ك��ذل��ك حت����وًل  ال��ط��رح 
امل��ال��ي��ة، حيث  ل����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�ضوق 
ا�ضت�ضدار  رفع الطلب ب�ضكل لفت على 
“رقم امل�ضتثمر” من ال�ضوق مما �ضاهم 
الطريق  ومّهد  تطوره ومن��وه  تعزيز  يف 
مل���زي���د م����ن اله���ت���م���ام وال����ض���ت���ث���م���ار يف 

الإدراجات امل�ضتقبلية.

جمعية ُم�سّنعي البال�ستيك االأوغندية تزور »اك�سبو ال�سارقة«

مليار درهم حتويالت العمالة االأجنبية يف 9 �سهور  121.1

ت�ضم 12 ع�ضوً� من �لتجار و�ل�ضاغة

»غرفة ال�سارقة« ت�سكل جمموعة عمل للذهب واملجوهرات
اجلامعية.  املدينة  من  بالقرب  ال�ضناعية 
وقد اأبدى ممثلو قطاع ال�ضياغة والور�ض 
املقرتح كمكان منا�ضب  املوقع  ثنائهم على 
جداً لل�ضركات العاملة يف هذا املجال، فيما 
اأبدى العاملون يف قطاع املحالت التجارية 
رغبتهم باأن يكون ال�ضوق قريباً من مركز 
اأكد احلا�ضرون  املدينة. ويف الإط��ار عينه، 
العنا�ضر  م���ن  ع�����دداً  ت��وف��ر  ع��ل��ى ����ض���رورة 
اأب��رزه��ا توفري  م��ن  امل�����ض��روع،  الأ�ضا�ضية يف 
ومتطلبات  والفنية  اللوج�ضتية  اخلدمات 
الأنظمة الأمنية للموقع، واأن يكون املوقع 

بحيث  اإليه  الو�ضول  لي�ضهل  ا�ضرتاتيجياً 
يكون قريباً من املراكز التجارية والأ�ضواق 
توفري  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال���ذه���ب،  وم���راك���ز 
امل�ضاحات املنا�ضبة لور�ض ال�ضياغة بح�ضب 
 – – متو�ضطة  )���ض��غ��رية  اأع��م��ال��ه��ا  حجم 
اإمدادات الغاز واملتطلبات  كبرية(، وتوفري 
توفري  ج��ان��ب  اإىل  ب��ه��ا،  املتعلقة  البيئية 
بل�ضتيكية حلفظ  وغ��رف خزائن  خمترب 
ق��ب��ل و�ضولها  ال��ت�����ض��ن��ي��ع  م��ي��اه خم��ل��ف��ات 
توفر  اإمكانية  م��ع  ال�ضحي،  ال�ضرف  اإىل 
وقد  امل�����ض��روع.  م��ن  ب��ال��ق��رب  للعمال  �ضكن 

•• ال�شارقة-الفجر:  

ال�ضارقة عن  اأعلنت غرفة جتارة و�ضناعة 
ت�����ض��ك��ي��ل جم��م��وع��ة ع��م��ل ج���دي���دة خا�ضة 
ب��ق��ط��اع ال���ذه���ب وامل����ج����وه����رات يف اإم�����ارة 
التجار  م��ن  اأع�����ض��اء  �ضتة  ت�ضم  ال�����ض��ارق��ة، 
و�ضتة اأع�ضاء من ال�ضاغة، ميثلون خمتلف 
واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  ال�������ض���رك���ات  ف���ئ���ات 

والكبرية بالت�ضاوي.
وجاء قرار ت�ضكيل هذه املجموعة اجلديدة 
خلل اجتماع عقده �ضعادة عبداهلل �ضلطان 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض 
اأبرز جتار  ال�ضارقة، مع عدد من  و�ضناعة 
ملناق�ضة حاجة  الإم����ارة،  ال��ذه��ب يف  ق��ط��اع 
تكوين جمموعة عمل خا�ضة  اإىل  القطاع 

بالذهب واملجوهرات والأحجار الكرمية.
واأج���م���ع احل���ا����ض���رون يف الج��ت��م��اع الذي 
اأهمية  على  م��وؤخ��راً،  الغرفة  مقر  يف  عقد 
لتكون حلقة و�ضل  املجموعة،  تكوين هذه 
بني غرفة ال�ضارقة وقطاع الذهب، وت�ضهم 
مناق�ضة  خ����لل  م���ن  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف 
يواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  الإي��ج��اب��ي��ات 
ال��ت��ج��ار وال�����ض��اغ��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�ضعد 

ب�ضكل دوري.
وح�ضر الجتماع من جانب الغرفة كل من 
املدير  م�ضاعد  اأم��ني  اأحمد  حممد  �ضعادة 
واأجمد  والأع��م��ال،  الت�ضال  لقطاع  العام 
ق�����ض��م جمموعات  ال���ك���رمي رئ��ي�����ض  ع��و���ض 
العمل القطاعية، وفاطمة ال�ضحي تنفيذي 
جم��م��وع��ات ال��ع��م��ل. يف ح���ني ح�����ض��ر من 
اأحمد  ع��ارف  من  كل  الذهب  قطاع  جانب 
اجلابري �ضاحب حمل جموهرات الإميان، 
وع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د احل��م��ادي �ضاحب 

حممد  وع��ل��ي  ال��ذه��ب،  ل�ضياغة  الع�ضجد 
للذهب،  اجل���زي���رة  م�ضنع  ���ض��اح��ب  ���ض��امل 
جموهرات  �ضاحب  �ضامل  عبداهلل  واأحمد 
براكا�ض  ون���ريف���ا  ال�����ض��وي�����ض��ري،  ال���رك���ن 

�ضاحب ال�ضيجي ل�ضناعة الذهب.
العوي�ض  �ضلطان  ع��ب��داهلل  �ضعادة  واأو���ض��ى 
العمل  جمموعة  لتكوين  العمل  مببا�ضرة 
ومتطلبات  ت��ل��ب��ي��ة حل��اج��ة  وق����ت،  ب��اأ���ض��رع 
ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ذا امل���ج���ال احل���ي���وي، بحيث 
وت�ضم  والتجار  امل�ضّنعني  قطاعي  ت�ضمل 
مم���ث���ل���ني ع�����ن ج���م���ي���ع ف����ئ����ات ال�������ض���رك���ات 
ب�ضكل  وال���ك���ربى  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية 
متكافئ. كما اقرتح اأن يكون �ضاحب اأكرب 
الرئي�ض  ه��و  ال�����ض��ارق��ة  يف  ل��ل��ذه��ب  م�ضنع 
العوي�ض  واأك������د  ل��ل��م��ج��م��وع��ة.  ال���ف���خ���ري 
ح��ر���ض ال��غ��رف��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي اأق�����ض��ى دعم 
مم���ك���ن ل���ق���ط���اع ال����ذه����ب يف الإم���������ارة مبا 
توقعات  ويلبي  وتناف�ضيته  جاذبيته  ُيعزز 
انطلقاً  وال�����ض��اغ��ة،  ال��ت��ج��ار  وط��م��وح��ات 
من واجب الغرفة كممثل للقطاع اخلا�ض 
وحر�ضها على توفري بيئة جاذبة للأعمال 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  وال����ض���ت���ث���م���ارات 

واملجالت القت�ضادية.
و�ضهد الجتماع ا�ضتكمال مناق�ضة م�ضروع 
اإن�ضاء مركزاً للذهب يف ال�ضارقة والذي مت 
اقرتح  حيث  ال�ضابق،  الجتماع  يف  طرحه 
�ضعادة رئي�ض الغرفة اإقامة امل�ضروع باملنطقة 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأم�ض  ال�����ض��ارق��ة  اك�ضبو  م��رك��ز  ا�ضتقبل 
وفد من جمعية م�ضّنعي واإع��ادة تدوير 
ال��ب��ل���ض��ت��ي��ك الأوغ���ن���دي���ة، ع��ل��ى هام�ض 
زيارة خا�ضة يقوم بها الوفد اإىل معر�ض 
الذي   ”2017 اأرابيا  فيجن  “بل�ضت 
دورته  فعاليات  ويختتم  امل��رك��ز  ينظمه 

الرابعة اليوم اخلمي�ض. 
املعر�ض  ي�����زور  ال�����ذي  ال���وف���د  وال���ت���ق���ى 
روابوغاهيا  األ��ف��ري��د  ال�����ض��ي��د  ب��رئ��ا���ض��ة 
تدوير  واإع����ادة  م�ضنعي  جمعية  م��دي��ر 
�ضيف  ���ض��ع��ادة  الأوغ��ن��دي��ة،  البل�ضتيك 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  امل����دف����ع  حم���م���د 
منه  اطلع  حيث  ال�ضارقة،  اإك�ضبو  ملركز 
بالقطاع  املتخ�ض�ضة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 

ال�ضناعي التي ينظمها املركز على مدار 
ال���ع���ام، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل جم����الت واآف����اق 

التعاون امل�ضتقبلية.
“اإن  امل��دف��ع:  حممد  �ضيف  �ضعادة  وق��ال 
الأوغ���ن���دي هي  ال�ضناعي  ال��وف��د  زي���ارة 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  مل�ضاركتنا  م��ب��ا���ض��رة  نتيجة 
البعثة التجارية اإىل �ضرق اأفريقيا التي 
ال�ضارقة  و�ضناعة  جتارة  غرفة  نظمتها 
الأ�ضبوع املا�ضي، يف اإطار اجلهود الدوؤوبة 
وامل�ضتمرة التي يبذلها املركز ل�ضتقطاب 
امل��زي��د م��ن امل��وؤ���ض�����ض��ات ورج���ال الأعمال 

وامل�ضتثمرين من ال�ضوق الأفريقية«.
واأعرب املدفع عن ترحيبه بزيارة جمعية 
البل�ضتيك  ت���دوي���ر  واإع�������ادة  م�����ض��ن��ع��ي 
فيجن”،  “بل�ضت  ملعر�ض  الأوغ��ن��دي��ة 
م�ضرياً اإىل اأن هذه الزيارة تندرج �ضمن 

لل�ضركات  امل���رك���ز  ا���ض��ت�����ض��اف��ة  ب��رن��ام��ج 
وال����ت����ج����ار وامل�������ض���رتي���ن م����ن الأ������ض�����واق 
الت�ضهيلت  وتقدمي  والنا�ضئة  اجلديدة 

�ضركات  ع��ن ط��ري��ق  الإم������ارات  خ���ارج  اإىل 
مليار   31 ال��دول��ة  يف  العاملة  ال�����ض��راف��ة 
%71.6 من  ن�����ض��ب��ت��ه  م���ا  ت�����ض��ك��ل  دره����م 
الربع  امل�ضجلة خلل  التحويلت  اجمايل 
ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل���اري يف ح��ني جرى 

حتويل %28.4 منها عرب البنوك.
الهندية  اجلن�ضية  من  العمالة  وا�ضتمرت 
ن�ضاطا  اجلن�ضيات  اأك��رث  قائمة  ت�ضدر  يف 
مليار   15.46 بلغت  وال��ت��ي  للتحويلت 
% ت��ق��ري��ب��ا من   35.7 وب��ن�����ض��ب��ة  دره�����م 
الربع  خ���لل  ال��ت��ح��وي��لت  قيمة  اج��م��ايل 

والرعاية لهم وت�ضجيعهم على امل�ضاركة 
يف الفعاليات التي ينظمها اأو ي�ضت�ضيفها 

املركز ب�ضكل دوري«.
روابوغاهيا  األ��ف��ري��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
التدوير  واإع���ادة  م�ضنعي  جمعية  مدير 
على  اط��ل��ع��ت  اجلمعية  اإن  الأوغ��ن��دي��ة، 
مركز  ينظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  قائمة 
وايف  ب�ضكل  وت��ع��رف��ت  ال�����ض��ارق��ة،  اك�ضبو 
ع��ل��ى ف��ر���ض ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز اك�ضبو 
ال�ضارقة، كما قامت بجولة ا�ضتطلعية 
“بل�ضت  م��ع��ر���ض  اأرج�����اء  وت��ف��ق��دي��ة يف 
حل�ضور  تتطلع  وه��ي  اآرابيا”،  فيجني 
دورات املعر�ض املقبلة والنظر يف اإمكانية 

امل�ضاركة بجناح خا�ض بها«.
اأهمية  ذات  الأف��ري��ق��ي��ة  ال�����ض��وق  وتعترب 
اأن����ه����ا �ضوق  ل��ل��ع��ار���ض��ني ح���ي���ث  ك���ب���رية 

•• اأبوظبي-وام:

الأجنبية  العمالة  حت��وي��لت  قيمة  بلغت 
 121.1 اخل����ارج  اإىل  الإم������ارات  دول���ة  يف 
مليار درهم خلل الأ�ضهر الت�ضعة الأوىل 
 2.1% 2017 بزيادة ن�ضبتها  العام  من 
وق���دره���ا 2.5 م��ل��ي��ار دره����م م��ق��ارن��ة مع 
نف�ضه  ال��ف��رتة  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   118.6
اأ�ضدره  تقرير  وذك��ر    .2016 العام  من 
م�ضرف الإمارات املركزي اأن 90.3 مليار 
الأجنبية  ال��ع��م��ال��ة  م��ن حت��وي��لت  دره����م 

مت��ت ع��ن ط��ري��ق ���ض��رك��ات ال�����ض��راف��ة فيما 
البنوك خلل  املبلغ عرب  بقية  مت حتويل 
العام  من  �ضبتمرب  اإىل  يناير  من  الفرتة 
حتويلت  ق��ي��م��ة  �ضعيد  وع��ل��ى  اجل�����اري. 
العمالة الأجنبية خلل الربع الثالث من 
العام اجلاري فقد قفزت اإىل 43.3 مليار 
 5.3 %14.1 وقدره  درهم بنمو ن�ضبته 
الثالث من  الربع  مليار درهم مقارنة مع 
2016 وال����ذي و���ض��ل��ت ف��ي��ه قيمة  ال��ع��ام 

التحويلت اإىل 37.9 مليار درهم.
الأجنبية  العمالة  حتويلت  قيمة  وبلغت 

ال���ث���ال���ث م����ن ال����ع����ام اجل�������اري .. وج�����اءت 
العمالة من اجلن�ضية الباك�ضتانية باملرتبة 
التحويلت.  من   8.7% بن�ضبة  الثانية 
وع���ل���ى ���ض��ع��ي��د حت����وي����لت ال���ع���م���ال���ة من 
باملرتبة  حلت  وال��ت��ي  الفلبينية  اجلن�ضية 
% يف   6.7 ن�ضبتها  ب��ل��غ��ت  ف��ق��د  ال��ث��ال��ث��ة 
من  العمالة  حتويلت  ن�ضبة  و�ضلت  حني 
وا�ضتحوذ   %  4.8 امل�����ض��ري��ة  اجل��ن�����ض��ي��ة 
 %  4.1 على  الأمريكية  اجلن�ضية  حملة 
من التحويلت خلل الربع الثالث ونحو 
%3.7 للعمالة من اجلن�ضية الربيطانية 

متنامية ونا�ضئة. وكان البنك الأفريقي 
�ضوف  اأفريقيا  اأن  موؤخراً  اأعلن  للتنمية 
ت��ك��ون ث��اين اأك���رب الق��ت�����ض��ادات من���واً يف 
اأن  اإىل  التقديرات  ت�ضري  حيث  ال��ع��امل، 
 3.4% اإىل  �ضريتفع  ال��ن��م��و  متو�ضط 
عام   4.3% وب��ن�����ض��ب��ة   2017 خ���لل 
اأن  يتوقع  اأخ��رى  ناحية  وم��ن   .2018
ي�����ض��ل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل لدول 
ج��ن��وب ال�����ض��ح��راء الأف��ري��ق��ي��ة اإىل 29 

تريليون دولر بحلول عام 2050.
فيجن  “بل�ضت  م���ع���ر����ض  اأن  ُي����ذك����ر 
والآلت  اخل����ام  امل����واد  ي��ع��ر���ض  اأرابيا” 
وحقن  البل�ضتيك  مبعاجلة  اخل��ا���ض��ة 
والتغليف  احل��راري  والت�ضكيل  القوالب 
وال�ضيارات  التحتية  والإن�ضاءات والبنية 

والت�ضالت وغريها.

.. فيما و�ضلت ن�ضبة العمالة من اجلن�ضية 
للعمالة  و2.9%   3.1% الأردن�����ي�����ة 
للجن�ضية   2.4% و  ب��ن��غ��لدي�����ض  م����ن 
التحويلت  م��ن   1.8% و  ال�ضوي�ضرية 
للإح�ضاءات  ووف��ق��ا   . اللبنانية  للعاملة 
الر�ضمية فاإن العمالة من الدول الآ�ضيوية 
العمالة  م���ن   82% م���ن  اأك�����رث  ت�����ض��ك��ل 
امل�ضجلة يف دولة المارات وا�ضتحوذت على 
نحو 22.1 مليار درهم وبن�ضبة اأكرث من 
التحويلت  ق��ي��م��ة  اج���م���ايل  م���ن   51%

خلل الربع الثالث من العام اجلاري.

اأجندة  على  املقرتحات  جميع  و�ضع  تقرر 
الجتماع الأول للجنة التمثيلية ملجموعة 

العمل بعد ت�ضكيلها.
الذهب  ت�ضكيل جمموعة عمل قطاع  ومع 
املن�ضوية  العمل  جم��م��وع��ات  ع��دد  يرتفع 
جمموعات  ت�ضع  اإىل  الغرفة  مظلة  حت��ت 
ع��م��ل، ت��ه��دف اإىل ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��وا���ض��ل مع 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض وال���ت���ع���رف ع��ل��ى و�ضع 
التحديات  حت��دي��د  ع���رب  امل��ع��ن��ي  ال��ق��ط��اع 
وال����ف����ر�����ض و����ض���ب���ل ال���ت���ع���ام���ل م����ع����ه، من 
الن�ضاط  ب��اأداء  اإىل الرت��ق��اء  ال�ضعي  خ��لل 
القت�ضادي عرب اإطلق برامج عمل فعالة 
وحمددة لكل جمموعة عمل، وعرب اإطلق 
م���ب���ادرات ت��دع��م اأع���م���ال ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
وكذلك  الق��ت�����ض��ادي،  امل��ج��ت��م��ع  يف  ودوره 
تعريف  على  وال��ع��م��ل  ال�ضتثمار  ت�ضجيع 

الأع�ضاء املنت�ضبني بفر�ضه املتاحة.
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»مالية الوطني« ت�ستكمل مناق�سة ربط »امليزانية 
العامة« وامليزانيات االحتادية امل�ستقلة لعام 2018

•• دبي-وام:

ا�ضتكملت جلنة ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية وال�ضناعية باملجل�ض الوطني 
الأمانة  الأرب��ع��اء مبقر  ام�ض  ال��ذي عقدته  اجتماعها  خ��لل   - الحت���ادي 
العامة يف دبي برئا�ضة �ضعادة ماجد حمد ال�ضام�ضي رئي�ض اللجنة - مناق�ضة 
وميزانيات  للحتاد  العامة  امليزانية  ربط  �ضاأن  يف  احت��ادي  قانون  م�ضروع 
اجلهات الحتادية امل�ضتقلة امللحقة عن ال�ضنة املالية 2018 وذلك بح�ضور 
من..  ك��ل  ���ض��ع��ادة  اللجنة  اأع�����ض��اء  الج��ت��م��اع  ح�ضر  امل��ال��ي��ة.  وزارة  ممثلي 
الدكتور �ضعيد عبداهلل املطوع - مقرر اللجنة لهذا الجتماع - والدكتور 
حممد عبداهلل املحرزي و�ضعيد عمري يو�ضف.. فيما ح�ضر الجتماع من 
وزارة املالية �ضعادة يون�ض حاجي اخلوري وكيل الوزارة و�ضعادة �ضعيد را�ضد 
اليتيم وكيل الوزارة امل�ضاعد ل�ضوؤون املوارد املالية. وقال �ضعادة ماجد حمد 
القانون  اللجنة ناق�ضت خلل اجتماعها ام�ض مواد م�ضروع  اإن  ال�ضام�ضي 
جلان  م��ن  ال���واردة  امللحظات  مناق�ضة  مت  حيث  املالية  وزارة  ممثلي  م��ع 
ملحظات  اىل  اإ�ضافة  املختلفة  ال��وزارات  ميزانية  ب�ضاأن  الدائمة  املجل�ض 
اللجنة .. منوها اإىل اأن اللجنة خلل اجتماعها القادم �ضتناق�ض تقريرها 

النهائي واعتماده متهيدا لرفعه للمجل�ض.
وبح�ضب املذكرة التو�ضيحية مل�ضروع القانون .. قدرت م�ضروفات امليزانية 
العامة للحتاد عن ال�ضنة املالية 2018 مببلغ 51 مليارا و388 مليون 
 2018 املالية  ال�ضنة  العامة للحتاد عن  امليزانية  اإي��رادات  درهم وقدرت 

مببلغ 51 مليارا و388 مليون درهم.
لتنفيذ  املالية  العتمادات  على  اإليه  امل�ضار  القانون  م�ضروع  احتوى  وق��د 
ل�ضرتاتيجية  تنفيذا  وذل��ك   2018 املالية  لل�ضنة  ال��دول��ة  ا�ضرتاتيجية 
احلكومة بقيام الوزارات واجلهات الحتادية كافة بتنفيذ الربامج واملبادرات 

ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية وفقا ملا هو مقدر يف امليزانية.
وي��ت��ك��ون م�����ض��روع ال��ق��ان��ون م��ن 34 م���ادة ت�ضمنت م�����ض��روف��ات واإي����رادات 
امليزانية العامة للحتاد وم�ضروفات واإيرادات اجلهات الحتادية امل�ضتقلة 
وحكم يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات اإ�ضافية لربامج اأي وزارة اأو جهة 
احتادية �ضواء احلالية اأو املقرتحة خلل ال�ضنة املالية اإل بعد حتديد نوع 
وم�ضادر تقديرات الإيرادات اللزمة لتمويل هذه العتمادات ا�ضتنادا اإىل 
8 ل�ضنة 2011 يف �ضاأن قواعد اإعداد  اأحكام املر�ضوم بقانون احتادي رقم 
امليزانية العامة واحل�ضاب اخلتامي اأو بناء على توجيهات من رئي�ض جمل�ض 

الوزراء.

�سندوق خليفة ينظم ملتقى 
»جتربتي « الإلهام اأ�سحاب امل�ساريع

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ضندوق خليفة لتطوير امل�ضاريع موا�ضلة م�ضاعيه لن�ضر ثقافة ريادة 
المارات  دولة  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  فئة  اأداء  وتعزيز  الأعمال 
ال�ضتقرار  حتقيق  يف  بالغة  اأه��م��ي��ة  م��ن  الفئة  ل��ه��ذه  مل��ا  امل��ت��ح��دة  العربية 

والتنمية امل�ضتدامة للقت�ضاد الوطني.
و قال �ضعادة عبداهلل �ضعيد الدرمكي الرئي�ض التنفيذي لل�ضندوق يف كلمته 
يف  الول  اأم�����ض  ال�ضندوق  نظمه  ال��ذي   “ جتربتي  ب�”ملتقى  الفتتاحية 
اأبوظبي لعدد من امل�ضاريع التي مت متويلها يف قطاع الأغذية وامل�ضروبات 
- اإن الهدف من هذه الفعالية يتمثل يف نقل اخلربات و املعارف بني رواد 
وال�ضتفادة من جتاربهم  بينهم  فيما  التفاعلي  التوا�ضل  وتعزيز  الأعمال 
روح  وتعزيز  الأع��م��ال  ري��ادة  ثقافة  لن�ضر  �ضعيا من �ضندوق خليفة  وذل��ك 

الريادة والإبداع يف خمتلف �ضرائح املجتمع .
متكينها  مت  التي  النجاح  ق�ض�ض  من  العديد  لدينا  اإن  الدرمكي  واأ���ض��اف 
من  املواطنني  الأع��م��ال  رواد  بع�ض  متكن  حيث  لنا  فخر  حمل  واأ�ضبحت 
النفاذ اإىل الأ�ضواق العاملية و املناف�ضة بقوة .. م�ضريا اإىل اأن ال�ضندوق طرح 
العديد من املبادرات التي من �ضاأنها تعزيز تناف�ضية امل�ضاريع املن�ضوية حتت 

مظلته ومتكينها �ضواء من حيث الأداء اأوالت�ضويق.
من جهته قدم حممد البنعلي من اإدارة تطوير امل�ضاريع يف �ضندوق خليفة 
التمويلية  ب��راجم��ه  وطبيعة  خليفة  �ضندوق  ع��ن  نبذة  امل�ضاريع  لتطوير 
حتقيقها  اإىل  ي�ضعى  التي  الأه���داف  عن  ف�ضل  التمويلية  غري  وخدماته 
ريادة  باأهمية  املواطنني  اأو�ضع �ضريحة ممكنة من  زي��ادة وعي  واملتمثلة يف 
الأعمال وتقدمي خدمات مل�ضاريع ميكن اأن حتقق قيمة م�ضافة للقت�ضاد 
وحتليل  ال�ضيا�ضات  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي  خالد  ق��دم  جانبه  من  الوطني. 
اأبوظبي للرقابة الغذائية عر�ضا حول قواعد و�ضيا�ضات  املخاطر يف جهاز 

احلكومة اجلديدة لقطاع الأغذية وامل�ضروبات.

حمدان بن حممد يطلق املن�سة االإلكرتونية مل�سابقة »التاجر ال�سغري«

الزيودي لـ »وام« : االإمارات �ساعدت دواًل �سديقة على اإعادة تطوير اقت�سادها يف جمال الطاقة النظيفة

وزيران م�سريان ي�ساركان يف افتتاح معر�ض عقارات النيل باأبوظبي اليوم
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال���ي���وم اخل��م��ي�����ض معر�ض  ي��ن��ط��ل��ق ظ��ه��ر 
مركز  يف   ”2017 ال���ن���ي���ل  “عقارات 
“اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���ض  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
.   وي�ضارك كل  اأي��ام  وي�ضتمر ملدة ثلثة 
م���ن ال���دك���ت���ور م�����ض��ط��ف��ى م���دب���ويل وزير 
مكرم  نبيلة  وال�ضفرية  امل�ضري  ال�ضكان 
ل��ل��ه��ج��رة يف ح��ف��ل افتتاح  ال���دول���ة  وزي����رة 
الدكتور  اي�����ض��ا  ي�����ض��ارك  ك��م��ا  امل���ع���ر����ض. 
و  ال�ضابق  ال�ضتثمار  وزي��ر  �ضلمان  اأ�ضرف 
اأركو للتطوير  اإدارة �ضركة  رئي�ض جمل�ض 
العقاري وال�ضيدة منى احللو رئي�ض �ضركة 
�ضركات  روؤ�ضاء  من  والعديد  هيبلز.  بامل 

التطوير العقاري يف م�ضر . 

رئي�ض جمل�ض  كليلة  با�ضم  الدكتور  وقال 
ي�ضرنا  ريببلك”:  “اإك�ضبو  �ضركة  ادارة 
يف  امل�ضري  العقاري  املعر�ض  ه��ذا  تنظيم 
ب��دع��م م��ن اجل��ه��ات احلكومية  اأب��وظ��ب��ي 
امل�������ض���ري���ة ون���ت���وق���ع اق����ب����ال ه����ائ����ل من 
امل�ضتثمرين بف�ضل �ضوق العقارات املزدهر 
املحتملة  الي��ج��اب��ي��ة  ال��ع��وائ��د  و  م�ضر  يف 
ع��ل��ى ال���ض��ت��ث��م��ارات احل��دي��ث��ة. وي��ع��د هذا 
املعر�ض الأول من نوعه يف املنطقة جلذب 
امل�ضتثمرين والعاملني يف القطاع العقاري 
اخلربة  واكت�ضاب  �ضراكات  وعقد  لإن�ضاء 
وال�ضتثمار  العقارية  الفر�ض  ومناق�ضة 
العمال بني  تركز على  بيئة  يف م�ضر يف 
املوؤمتر ال�ضحفي.   ال�ضركات وذلك خلل 
كما �ضرتكز اخليارات والفر�ض املعرو�ضة 

على الجنازات الهامة يف قطاع العقارات 
يف  ال���ض��ا���ض��ي  دوره���ا  و  التحتية  البنية  و 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ض���ادي���ة.  و���ض��ي�����ض��ارك يف 
العقارية  ال�ضركات  م��ن  العديد  املعر�ض 
التي  ال���ع���ق���اري���ة  ال���ق���ط���اع���ات  وخم���ت���ل���ف 
تتخ�ض�ض يف التطورات املبتكرة و �ضركات 
اجتاهات  لأح������دث  امل���واك���ب���ة  ال���ض��ت��ث��م��ار 
ال�����ض��وق وامل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ت��ي ت��ق��دم خطط 

ا�ضكان مالية مرنة. 
“يهدف  واأف������اد ال���دك���ت���ور ب��ا���ض��م ق���ائ���ل: 
ل��ي��ك��ون م��ن�����ض��ة ع��امل��ي��ة وهامة  امل���ع���ر����ض 
للتقاء املطورين العقاريني والك�ضف عن 
كما  الدولة  ومقيمي  ملواطني  م�ضاريعهم 
بني  املتينة  العلقات  املعر�ض  ه��ذا  ميثل 

دولة الإمارات و م�ضر«.

بنك دبي االإ�سالمي يفوز باأربعة من جوائز املال واالأعمال االإ�سالمية املرموقة لعام 2017
•• دبي-الفجر: 

ف���از ب��ن��ك دب���ي الإ���ض��لم��ي، اأك���رب بنك 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  اإ���ض��لم��ي يف 
ب���ارزة  ج��وائ�����������������������������ز  ب���اأرب���ع���ة  امل���ت���ح���دة، 

توزيع  حف������ل  خ����������لل  وم��رم��وق��ة 
الإ�ضلمية  والأع���م�������ال  امل����ال  ج���وائ���ز 
اأب������رز  م���ن  ي��ع��ت��رب  وال�����ذي   ،2017
فعالي������ات القطاع التي تكّرم املوؤ�ض�ضات 
والأف�������راد مم���ن مت���ي���زوا يف دع����م منو 

الإ�ضلمي  ال��ت��م��وي��ل  ق��ط��اع  وت��و���ض��ي��ع 
حول العامل. 

ومتيز بنك دبي الإ�ضلمي بفوزه بعدد 
من فئات اجلوائز، مبا يف ذلك اأف�ضل 
اإ�ضلمي، واأف�ضل بنك للخدمات  بنك 
امل�ضرفية الإ�ضلمية للأفراد، واأف�ضل 
الإ�ضلمية  امل�ضرفية  للخدمات  بنك 
لل�ضكوك  منظم  واأف�����ض��ل  ل��ل�����ض��رك��ات، 
التوايل.  الثاين على  للعام  املنطقة  يف 
بينما مت خلل احلفل تقليد الدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���ض��ل��وان،  ع���دن���ان 
بلقب  الإ���ض��لم��ي،  دب��ي  بنك  ملجموعة 
الإ�ضلمية  امل�����ض��رف��ي��ة  “ال�ضخ�ضية 
لي�ض  القيمة  اإ�ضهاماته  لقاء  للعام” 
البنك وحده،  فقط نظري قيادته منو 
بل تخطى ذلك لي�ضمل قطاع التمويل 

الإ�ضلمي ككل.
�ضلوان:  الدكتور  ق��ال  املنا�ضبة  وبهذه 
نحن �ضاكرون وممتنون ب�ضدق لتلقي 
ه��ذه اجل��وائ��ز ملا حتمله يف نظرنا من 
ت��ق��دي��ر ال��ق��ط��اع جل��ه��ودن��ا ع��ل��ى مدى 

يف  فنحن  امل��ا���ض��ي��ة.  القليلة  ال�����ض��ن��وات 
بنك دبي الإ�ضلمي، جميعنا فخورون 
بالتحول الذي �ضهده البنك خلل هذه 
الفرتة الزمنية الق�ضرية مما جعله يف 
املكانة الرائدة يف الأ�ضواق التي تتمتع 
بها املوؤ�ض�ضة اليوم. و�ضي�ضتمر الأ�ضا�ض 
بنيناه يف وقت  الذي  والرا�ضخ  ال�ضلب 
قدماً  للم�ضي  الزخم  توفري  يف  �ضابق 
منونا  م�ضار  تعزيز  اإىل  نتطلع  فنحن 

يف ال�ضنوات املقبلة.
بعميق  �ضخ�ضي،  ب�ضكل  اأت��وج��ه  »ك��م��ا 
ال�������ض���ك���ر جل�����وائ�����ز امل��������ال والأع������م������ال 
بلقب  يل  تتويجهم  ع��ل��ى  الإ���ض��لم��ي��ة 
الإ�ضلمية  امل�����ض��رف��ي��ة  “ال�ضخ�ضية 
اإنني �ضغوف جداً بهذا القطاع  للعام”. 
ت�ضمح  موؤ�ض�ضة  قيادة  حقاً  وي�ضرفني 
يل بال�ضعي نحو التميز يف قطاع قريب 
ج���داً م��ن قلبي. وم��ع ف��ري��ق العمل يف 
ن��اأم��ل موا�ضلة  الإ���ض��لم��ي،  دب��ي  بنك 
النا�ضئ  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ال��ت��ق��دم جل��ع��ل 
يوا�ضل  ح��ي��ث  ع��امل��ي��اً،  من��وذج��اً  ن�ضبيا 

البنك و�ضع معايري جديدة يف جمال 
التمويل الإ�ضلمي ». 

ع�ضرة  الثانية  الن�ضخة  واأق��ي��م��ت  ه��ذا 
الإ�ضلمية  امل��ال والأع��م��ال  من جوائز 
الإم���ارات  اأب���راج  اأم�����ض يف فندق  م�ضاء 
امل�����ايل، بح�ضور  دب����ي  م���رك���ز  ق��ل��ب  يف 
اأب���رز امل�ضرفيني  300 م��ن  اأك��رث م��ن 
وقادة  الإ�ضلمي  بالتمويل  املخت�ضني 
من  وامل�ضتثمرين  واخل����رباء  ال��ق��ط��اع 

اأنحاء العامل.
دبي  لبنك  الرئي�ضية  الأن�ضطة  وتركز 
امل�ضرفية  اخل��دم��ات  على  الإ���ض��لم��ي 
ل������لأف������راد، والأع�������م�������ال، واخل����دم����ات 
امل�ضرفية لل�ضركات، والتمويل العقاري، 
ال�ضتثمارية،  امل�����ض��رف��ي��ة  واخل���دم���ات 
حالياً  ال��ب��ن��ك  وي���ت���واج���د  واخل���زي���ن���ة. 
العامل، وهو  اأ�ضواق حول  �ضبعة  �ضمن 
يف موقع جيد يخوله موا�ضلة تو�ضيع 
ب�ضمته العاملية واملحافظة على مكانته 
الريادية لإجراء تغيري جذري يف قطاع 

التمويل الإ�ضلمي. 

خمترب دبي املركزي ينال اعرتاف 
العتماد  ال�سريالنكي  املجل�ض 
احلــالل ال�سهادات  منح  جهات 

•• دبي -وام: 

ح�ضل ق�ضم تقييم املطابقة للمنتجات باإدارة 
خم��ت��رب دب���ي امل���رك���زي ال��ت��اب��ع ل��ب��ل��دي��ة دبي 
لعتماد  ال�ضريلنكي  املجل�ض  اعرتاف  على 
 HAC ج��ه��ات م��ن��ح ال�����ض��ه��ادات احل����لل
وذلك يف اإطار جهوده لتعزيز �ضبكة علقاته 
وت��واج��ده ال���دويل.  واأو���ض��ح املهند�ض اأمني 
اأن  امل��رك��زي  دب��ي  اإدارة خمترب  اأح��م��د مدير 
املخترب ي�ضعى دائما لتو�ضعة �ضبكة علقات 
وتواجده الدويل يف جمالت عمله املختلفة 
اأن  كلعبني رئي�ضيني لتعزيز توجه دبي يف 

تكون عا�ضمة للقت�ضاد الإ�ضلمي.

ال�����ض��ب��اب وال�����ض��اب��ات ل��ت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م وحماكة 
التطورات اجلارية يف بيئة الأعمال يف دبي.

 ويتميز قطاع التجارة الإلكرتونية يف دولة الإمارات 
عموما ويف دبي على وجه اخل�ضو�ض بنموه املطرد 
التجزئة  وق��ط��اع  الق��ت�����ض��ادات  ملعظم  و�ضموليته 
البيع  التجارة عرب مواقع  ت�ضهد  كما  ب�ضكل خا�ض 
الإل��ك��رتون��ي��ة اإق��ب��ال ك��ب��ريا م��ن داخ���ل ال��دول��ة من 
مقيمني وزوار وخارج الدولة من ال�ضياح والراغبني 
القيمة  امل��ج��اورة م��ا يعزز م��ن  ال���دول  بال�ضراء م��ن 
ال�ضغري  ال��ت��اج��ر  من�ضة  �ضتوفرها  ال��ت��ي  امل�ضافة 

الرقمية للم�ضاركني يف دورتها الثانية ع�ضرة.
التي   - ال�ضغري”  “ ال��ت��اج��ر  م�����ض��اب��ق��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
امل�ضاريع  لتنمية  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  تنظمها 
العام  ه��ذا  خمتلفة  ب�ضورة   - واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
اأكرب  تقدمي  يف  �ضوق.كوم  مع  التعاون  �ضيتم  حيث 
لكل  الفر�ضة  لإتاحة  للم�ضابقة  اإلكرتونية  من�ضة 
اأنحاء  جميع  يف  اجلن�ضيات  خمتلف  م��ن  ال�����ض��ب��اب 
من�ضة  خ��لل  من  منتجاتهم  وبيع  لعر�ض  الدولة 

اإلكرتونية تفاعلية خا�ضة بامل�ضابقة.
التجارة  عملية  جت��رب��ة  م��ن  امل�����ض��ارك��ون  و�ضيتمكن 
�ضوق.كوم  خ����لل  م���ن  وال��ت��ن��اف�����ض  الإل���ك���رتون���ي���ة 
م�ضتفيدين من عر�ض منتجاتهم من خلل متاجر 
خا�ضة بهم على املوقع للو�ضول اإىل اأكرب عدد من 
العملء امل�ضتهدفني من خلل هذه املن�ضة يف حني 
�ضتقدم �ضوق.كوم الدعم اللوج�ضتي لعمليات البيع 

للم�ضاريع امل�ضاركة.
وت���رك���ز ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��ر م���ن امل�����ض��اب��ق��ة على 
مرحلتني رئي�ضيتني للت�ضجيل حيث �ضيتوفر جلميع 
امل�ضاركني الفر�ضة للن�ضمام من خلل الت�ضجيل 

.« YEC UAE« يف التطبيق اخلا�ض بها
دي�ضمرب   14 من  الأوىل  الت�ضجيل  مرحلة  وت��ب��داأ 
اإمت����ام  وب��ع��د   2018 ي��ن��اي��ر   30 اجل�����اري وح��ت��ى 
ال��ت�����ض��ج��ي��ل ���ض��ي��ت��م دع����وة امل�����ض��ارك��ني ب��ع��د التقدمي 
بامل�ضابقة  اخلا�ضة  للمن�ضة  الن�ضمام  اإىل  املبدئي 
لتاأ�ضي�ض  امل�ضاركني  تاأهيل  و�ضيتم  �ضوق.كوم  على 
الدورات  تقدمي  خلل  من  الإلكرتونية  متاجرهم 
امل�ضاركني  ل��دى  �ضيكون  كما  ال��لزم��ة.  وال���ن���دوات 
اليومية  مبيعاتهم  حجم  على  ل��لط��لع  الفر�ضة 
اإ�ضافة  الكميات املتوفرة الكميات املباعة واملرجتعة 
اإىل ملحظات وتقييم العملء للمنتجات وتتناف�ض 

•• دبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
اأن دول��ة الإم����ارات كانت م��ن الدول  ويل عهد دب��ي 
اإقليميا يف الهتمام بالتجارة الإلكرتونية  ال�ضباقة 
التقنية  البيئة  ب��اإع��داد  ف��رتة مبكرة  ب��ادرت منذ  اإذ 
تعني  ال��ت��ي  الأ�ضا�ضية  البنية  وه��ي��اأت  والت�ضريعية 
لإرث  امتدادا  التجارة  ودع��م منو هذه  تي�ضري  على 
الإم��ارات كمركز متطور للتجارة والأعمال وحلقة 
مواكبة  العاملية  التجارة  خطوط  على  مهمة  و�ضل 
ومن  الرقمية  اخليارات  نحو  التحول  نهج  ذلك  يف 
اأن  ت�ضعى  التي  الذكية  البيئة  تر�ضيخ دعائم  بعدها 
تكون من اأكرث دول العامل تقدما فيها اأ�ضوة بباقي 

القطاعات التنموية على تنوعها وتعدد م�ضاراتها. 
التجارة متثل جزءا مهما من  اأن  اإىل  واأ�ضار �ضموه 
الرتاث الجتماعي والإرث الثقايف لدولة الإمارات 
بينما تتزايد اأهميتها مع ت�ضجيع الدولة للأجيال 
عن  والبتعاد  اخلا�ضة  اأعمالهم  لإط��لق  اجلديدة 
الركون للرغبة يف احل�ضول على وظائف حكومية 
خلو�ض  لل�ضباب  طيبة  فر�ضة  التجارة  متثل  حيث 
ع���امل الأع���م���ال وال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال��ب��ي��ئ��ة الداعمة 
فر�ض  اآف��اق  لتفتح  الدولة  توفرها  التي  وامل�ضجعة 

النجاح اأمام اجلادين يف هذا املجال.
ونوه �ضموه باأهمية تعريف الن�ضء ومنذ وقت مبكرة 
اجلديدة  اأدوات��ه��ا  على  وتعويدهم  التجارة  بفوائد 
املواكبة للع�ضر واملتمثلة يف التجارة الإلكرتونية مبا 
لذلك من اأثر يف تثقيفهم وحتفيزهم على الدخول 
اإىل هذا املجال ل�ضيما يف �ضوء التفاوؤل الذي ي�ضود 
الإلكرتونية يف  التجارة  العاملية مب�ضتقبل  الأ�ضواق 
العقد  الذي حققته على مدار  الطيب  النمو  �ضوء 
عامليا  النمو  ل��ه��ذا  مبوا�ضلتها  وال��ت��وق��ع��ات  املا�ضي 

خلل املرحلة املقبلة.
ج���اء ذل���ك مب��ن��ا���ض��ب��ة اإط����لق ���ض��م��و ويل ع��ه��د دبي 
ال�ضغري”  “التاجر  مل�ضابقة  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�ضة 
ع��رب ���ض��وق.ك��وم وال��ت��ي تعد الأك���رب م��ن نوعها على 
ال��ع��رب��ي��ة يف خ��ط��وة م���ن �ضاأنها  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ض��ت��وى 
تو�ضيع دائرة امل�ضاركة يف امل�ضابقة ا�ضتمرارا ل�ضل�ضلة 
النجاحات والإقبال املتزاي��������د الذي حققته اجلائزة 
ب��ل��غ جمموع  ح��ي��ث   2005 ع����ام  اإط���لق���ه���ا  م��ن��ذ 
الدورات  خ��لل  امل�ض��������ابقة  يف  امل�ضاركة  امل�ض�������اريع 

وبلغ  م�ضروع  اآلف  اأربع��������ة  من  اأكث��������ر  ال�ض�������ابقة 
األف   11 عن  يزيد  ما  امل�ضاركني  الطلب  جمموع 
م�ض������ارك مما يعك�ض جناح امل�ضابقة واأثرها يف اإعداد 
رواد اأعمال واعدين بينما تتيح املن�ضة الإلكرتونية 
الإلكرتونية  ل��ل��ت��ج��ارة  ع��م��ل��ي��ة  جت��رب��ة  اجل���دي���دة 

والتناف�ض من خلل “�ضوق.كوم«.
فكرة  على  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  واأث��ن��ى 
حول  وال��ن�����ضء  ال�ضباب  “تثقيف  وق��ال   .. امل�ضابقة 
وا�ضرتاتيجيات  واأدوات����ه����ا  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
اإعداد اجليل  النجاح فيها مطلب مهم للإ�ضهام يف 
ال��ق��ادم م��ن رج��ال الأع��م��ال مواكبني يف ذل��ك ركب 
التطور العاملي وي�ضعدنا اأن نرى مثل هذه املبادرات 
التي ت�ضاهم يف حتقيق هذا الهدف من خلل حتفيز 
روح املناف�ضة الإيجابية وحث ال�ضباب والن�ضء على 
تقدمي طرح مبتكر يف هذا املجال لتخريج جيل قادر 
على البتكار والإب��داع �ضمن بيئة جتارية تناف�ضية 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  الرتقاء مب�ضتوى  ي�ضهم يف  مبا 
للتنمية  اأ���ض��ا���ض��ي��ا  داع��م��ا  ت�ضكل  ال��ت��ي  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
القدوة  دائ��م��ا  الإم�����ارات  دول���ة  الق��ت�����ض��ادي��ة لتبقى 
والهتمام  ال�����ض��ب��اب  ال��ت��ط��وي��ر وحت��ف��ي��ز  يف جم���ال 
ب��اإع��داده��م واإط����لق ط��اق��ات��ه��م واأف��ك��اره��م البناءة 
ال�ضتفادة  �ضبل  اأف�����ض��ل  حت��دي��د  ع��ل��ى  وم��ع��اون��ت��ه��م 
منها ومبا يعزز م�ضاركة ال�ضباب يف م�ضرية التنمية 

ال�ضاملة«. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأو���ض��ح��ت م��وؤ���ض�����ض��ة حم��م��د ب���ن را�ضد 
اإحدى   - وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  امل�����ض��اري��ع  لتنمية 
مل�ضابقة  املنظمة  اجلهة  دب��ي  اقت�ضادية  موؤ�ض�ضات 
اأ�ضلوب  من  انتقلت  امل�ضابقة  اأن   - ال�ضغري  التاجر 
وذلك  والذكي  الرقمي  البيع  اإىل  التقليدي  البيع 
البيع  ���ض��وق  �ضهده  ال���ذي  الكبري  ال��ت��ط��ور  ���ض��وء  يف 
ع��رب الإن���رتن���ت وم���ا ح��ق��ق��ه م��ن من��و لف���ت خلل 
ال���ذي حتتل  ال��وق��ت  امل��ا���ض��ي��ة يف  القليلة  ال�����ض��ن��وات 
فيه دولة المارات مركزا متفوقا يف حجم التجارة 

الإلكرتونية.  
القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  مع  املبادرة  هذه  وتن�ضجم 
الر�ضيدة يف التحول اإىل اخلدمات الذكية من جهة 
الفتي  اأم��ام اجليل  الفعالية  بجانب ما توفره هذه 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ال��ي��ات م���ن ا���ض��ت��خ��دام اخلدمات 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف ال���رتوي���ج وب��ي��ع م��ن��ت��ج��ات��ه��م وهو 
على  تعميمه  اإىل  امل�ضابقة  ت�ضعى  ج��دي��د  م��ف��ه��وم 

وع���رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ارت��ي��اح��ه مل���ا ح��ق��ق��ه وف���د الدولة 
يف  وامل�ضاركة  امل�ضاهمة  خ��لل  م��ن  القمة  يف  امل�����ض��ارك 
ثنائية  او  جانبية  وحم���ادث���ات  ن��ق��ا���ض��ات  ح��ل��ق��ات  ع���دة 
الن�ضاطات مكنت  اأن هذه  ..م��وؤك��دا  الأط��راف  متعددة 
من ا�ضتعرا�ض جتارب دولة الإم��ارات يف كل ما يتعلق 
بالطاقة النظيفة ومكافحة التغريات املناخية وتطوير 

القت�ضاد الأخ�ضر واملحافظة على البيئة.
اأن  اإىل  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزي���ر  م��ع��ايل  واأ���ض��ار 
الإم�����ارات حت���اول اأي�����ض��ا و ب��ا���ض��ت��م��رار ال���ض��ت��ف��ادة من 
املجال،  اأ�ضواطا كبرية يف  التي قطعت  ال��دول  جت��ارب 
وكذلك من التقنيات املتطورة والتكنولوجيا احلديثة 
واملعلومات والأجهزة التي باتت تعزز من جناح املهمات 
اخلطط  وت�����ض��ري��ع  امل��ن��اخ  ت��غ��ريات  مبكافحة  املتعلقة 
العملية يف املجال ..م��وؤك��دا ان دول��ة الم���ارات م�ضرة 
اأن  يف�ضر  م��ا  امل��ج��ال  يف  �ضريعة  بخطوات  ال�ضري  على 
الم����ارات ك��ان��ت م��ن اوائ���ل ال���دول ال��ت��ي اأق��دم��ت على 
قبل  باري�ض  اتفاقية  لإجن��اح  مهمة  طوعية  اإج���راءات 
تنفيذ  يف  كبرية  اأ�ضواط  قطع  خلل  من  طويلة  مدة 
م�ضبقا  و�ضعت  التي  الأه���داف  تغيري  وكذلك  بنودها 
باأهداف اخرى طموحة مبا يتما�ضى ومواكبة التغريات 
والتطورات احلا�ضة يف العامل بف�ضل توجيهات القيادة 

الر�ضيدة يف الدولة.
الدكتور  تراأ�ضه معايل  بوفد  الإم��ارات  دول��ة  و�ضاركت 

•• باري�س -وام:

ق��ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزير 
الإم����ارات  دول���ة  م�ضاركة  اإن  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري 
ب�ضاأن  الدولية  باري�ض  قمة  اأعمال  يف  املتحدة  العربية 
املناخ مكنت وفد الدولة من اإطلع العامل على جهود 
الم�����ارات يف احل���د م��ن ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة حمليا و 
دول �ضديقة  م�����ض��اع��دة  واي�����ض��ا يف  دول��ي��ا  و  اإق��ل��ي��م��ي��ا 
اأن  ..م��وؤك��دا  املجال  اقت�ضاداتها يف  اإع��ادة تطوير  على 
التجربة الإماراتية حتظى باإعجاب واحرتام كبريين 
القيادة  توجيهات  بف�ضل  ال��ع��امل  دول  م��ن  كثري  م��ن 

الر�ضيدة يف الدولة.
واأكد الزيودي - يف مقابلة مع وكالة اأنباء الإمارات على 
هام�ض قمة باري�ض حول املناخ التي عقدت حتت �ضعار 
“كوكب واحد” ام�ض الأول - اأن امل�ضاركة الإماراتية يف 
اأي�ضا لعر�ض  هذه القمة العاملية الهامة كانت فر�ضة 
جتربة الدولة يف جمال ال�ضتثمار يف الطاقة النظيفة 

واملتجددة خلل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية.
ر�ضالة  اإي�����ض��ال  يف  فعل  جنحنا  “ لقد  معاليه  وق���ال 
عاملية جلميع الدول امل�ضاركة يف قمة باري�ض ب�ضاأن املناخ 
الهدروكربون  وج��ود  رغ��م  الإم���ارات  دول��ة  اأن  مفادها 
متكنت بف�ضل جهودها وعزميتها وتوجيهات قيادتها 
من تعزيز دورها يف جمال الطاقة النظيفة وكذلك يف 

جمال تطوير الكفاءات واملوارد الب�ضرية يف هذا املجال 
داخل الدولة«. واأو�ضح ان دولة المارات حر�ضت منذ 
بداية جتربتها يف جمال ال�ضتثمار يف الطاقة النظيفة 
الب�ضرية يف  الطاقات  اإ�ضراك  اأكرث على  الرتكيز  على 
اأي�ضا يف  ال��دول��ة بل  التنمية لي�ض فقط داخ��ل  جم��ال 
اخل��ارج ، مبا يف ذلك يف ال��دول ال�ضغرية ال�ضديقة و 
الزيودي  الدكتور ثاين  واأك��د معايل  ال��دول اجلزرية. 
الدولية  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ق��م��ة  الإم��ارات��ي��ة يف  امل�����ض��ارك��ة  اأن 
كانت فر�ضة مهمة للتطرق لتجربة الإم��ارات يف دول 
الكاريبي من خلل ال�ضتثمار  الهادئ و جزر  املحيط 
الدول  املتجددة وم�ضاعدة هذه  والطاقة  القت�ضاد  يف 
املناخية  الأعا�ضري  بعد  اقت�ضادها  تطوير  اإع��ادة  على 

العنيفة الأخرية التي تعر�ضت لها.
الإم�����ارات يف  ���ض��وؤال بخ�ضو�ض جت��رب��ة  ع��ل��ى  رده  ويف 
ال�ضتثمار  ه��ذا  اإن  معاليه  ..ق��ال  الأخ�ضر  القت�ضاد 
يف ه����ذا امل���ج���ال ي��ع��ن��ي ب�����ض��ك��ل م��ب��ا���ض��ر ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
الطاقات النظيفة التي تقلل من انبعاثات ثاين اأك�ضيد 

الكربون.
اأ�ضواطا  “ احلمد هلل يف دول��ة الإم���ارات قطعنا  وق��ال 
كبرية يف اعتماد ا�ضرتاتيجية التنمية اخل�ضراء للدولة 
قبل عدة �ضنوات، وقد عملنا اي�ضا مع كثري من الدول 
ا�ضرتاتيجيتهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  مل�ضاعدتها  ال�ضديقة 

الداخلية يف جمال التنمية اخل�ضراء«.

امل�ضاريع من خلل �ضوق.كوم وفقا ملعايري امل�ضابقة.
وقال �ضعادة �ضامي القمزي مدير عام اقت�ضادية دبي 
ال�ضغري”  “ التاجر  اإن م�ضابقة   - املنا�ضبة  بهذه   -
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  لروؤية �ضاحب  تاأتي جت�ضيدا 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف �ضرورة غر�ض روح 
املبادرة يف نفو�ض الأجيال اجلديدة ومنذ �ضن مبكر. 
واأعرب عن ثقته من جناح هذه التجربة .. لفتا اإىل 
اأن �ضوق.كوم هو اأكرب موقع للتجارة الإلكرتونية يف 
زائر  مليون   23 من  اأك��رث  ويجذب  العربي  العامل 
اإمكانية  �ضهريا ويتميز بالت�ضوق املريح والآمن مع 
الدفع عرب خمتلف القنوات واأكرب من�ضة للتجارة 
الإلكرتونية يف ال�ضرق الأو�ضط الأمر الذي ي�ضاهم 
تعدد وتنوع قاعدة العملء مما يتيح الفر�ضة اأمام 
امل�ضاركني لبيع منتجاتهم اإىل اأكرب �ضريحة ممكنة 

من العملء.
را�ضد  ب��ن  موؤ�ض�ضة حم��م��د  ح��ر���ض  ال��ق��م��زي  واأك����د 
تطوير  على  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  لتنمية 
روح ري���ادة الأع��م��ال ل��دى الأج��ي��ال اجل��دي��دة وبناء 
والعزمية  بالنف�ض  ثقة  لديه  الغد  جت��ار  من  جيل 
والإ�ضرار اإ�ضافة اإىل توفري فر�ض للطلب لتجربة 
حيث  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ع���امل  يف  م�ضاريعهم 
خلل  من  العملء  مع  مبا�ضرة  ب�ضورة  يتعاملون 
والتي  كوم”  “ ���ض��وق.  يف  وال�����ض��راء  البيع  عمليات 
الت�ضويقية  العملية  وت��ط��وي��ر  اكت�ضاب  اإىل  ت���وؤدي 

للم�ضاريع.

املناخي والبيئة  اأحمد الزيودي وزير التغري  ثاين بن 
يف اأعمال قمة “كوكب واحد” املناخية التي احت�ضنتها 
مب�ضاركة  الثلثاء  الأول  ام�ض  الفرن�ضية  العا�ضمة 
روؤ����ض���اء ومم��ث��ل��ي خ��م�����ض��ني ب��ل��دا م���ن ال���ع���امل اإ�ضافة 
جمال  يف  تعمل  حكومية  غ��ري  و  دول��ي��ة  منظمات  اإىل 
مكافحة التغريات املناخية، مبنا�ضبة الذكرى ال�ضنوية 

الثانية لتوقيع اتفاقية باري�ض ب�ضاأن املناخ.
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على هام�ض �لن�ضخة �لثامنة من »�ضيال �ل�ضرق �لأو�ضط«

تكرمي �سركات اأبوظبي امل�ساهمة يف التوعية ملعايري احلياة ال�سحية العالية

»موا�سفات« متنح 4275 منتجا يف اأ�سواق الدولة عالمة »حالل« و»اجلودة االإماراتية«

•• اأبوظبي - الفجر

 كجزء من م�ضاهمتها يف برنامج وقاية 
ل��لأغ��ذي��ة، ق��ام ج��ه��از اأب��وظ��ب��ي للرقابة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة ال�ضحة 
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  ب��اأب��وظ��ب��ي وجم��ل�����ض 
وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  بتكرمي  واملطابقة 
ال��ت��وع��ي��ة ب�ضحة  امل�����ض��ارك��ة يف  وامل���ح���ال 
توزيع  ح���ف���ل  خ�����لل  وذل������ك  امل���ج���ت���م���ع 
املقام  الأغ��ذي��ة  ملوا�ضفات  وقاية  جوائز 
�ضيال  الثامنة من  الن�ضخة  هام�ض  على 

ال�ضرق الأو�ضط. 
التكرمي  نالت  التي  ال�ضركات  بني  ومن 
يف احلفل، مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية، 
م�ضت�ضفى املفرق، الحتاد للطريان، ق�ضر 

الإمارات ونادي اأبوظبي الريا�ضي.  
ال���دك���ت���ورة  ق���ال���ت  ال�������ض���ي���اق،  ويف ه�����ذا 
ال�ضحة  ق�ضم  مديرة  الهاجري،  اأمنيات 
باأبوظبي:  ال�����ض��ح��ة  دائ�����رة  يف  ال��ع��ام��ة 
اأبوظبي  وج��ه��از  ال�ضحة  دائ����رة  ق��ام��ت 
للرقابة الغذائية بتكرمي خرباء الطعام 
جهودهم  ع��ل��ى  وال�������ض���رك���ات  وال�������ض���راب 
رفع  ال���ك���ب���ري يف  ودوره��������م  وت���ع���اون���ه���م 
والرتقاء  ال�ضحية  ب��الأغ��ذي��ة  التوعية 

باحلياة ال�ضحية ملجتمع اأبوظبي.
واأ�ضافت الهاجري: كجزء من جهودها 
لرفع الوعي العام ب�ضرورة اتباع اأ�ضلوب 
ال�ضحة  دائ�������رة  ق���ام���ت  ����ض���ح���ي،  ح���ي���اة 
اأب��وظ��ب��ي للرقابة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ه��از 
للجودة  اأب���وظ���ب���ي  وجم��ل�����ض  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وامل���ط���اب���ق���ة، ب���ت���وف���ري خ����ي����ارات الأك�����ل 
تعمل  اأك��رب.  ب�ضكل  اأبوظبي  يف  ال�ضحي 
الدائرة مع العديد من مزودي الأغذية 
ومتاجر التجزئة لتطوير مل�ضق حماية 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م���ع معايري 

الغذاء ال�ضحي.
ت��ك��رمي طريان  ويف ح��ف��ل اجل���وائ���ز، مت 
املحددة  ب��امل��ع��اي��ري  لل���ت���زام���ه  الحت������اد 
�ضمن برنامج ’وقاية‘ وتقدمي منتجات 

اآمنة ومتوافقة مع جودة املعايري. 
قالت  ب��اجل��ائ��زة،  ف��وزه��م  ع��ل��ى  وتعليقا 

اأبوظبي على اتباع اأ�ضلوب حياة �ضحي. 
القيام  ع���ل���ى  وق����اي����ة  م�����ب�����ادرة  وحت������ث 
لها  احلياة  اأ�ضلوب  يف  ب�ضيطة  بتغيريات 
ب�ضكل عام،  ال�����ض��ح��ة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ت��اأث��ري 
للأطباق  �ضحية  و�ضفات  تقدمي  مثل 
ب��ه��دف تقليل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الإم���ارات���ي���ة 
القلب  باأمرا�ض  املتعلقة  الوفاة  ح��الت 

والأوعية الدموية. 
مل�ضق  ت���ق���دمي  مت  ل���ه���ذا،  ب���الإ����ض���اف���ة 
موا�ضفات  تطابق  التي  للأغذية  وقاية 
معينة ل�ضمان حت�ضري املنتجات يف بيئة 

نظيفة، وت�ضمنها ملكونات �ضحية. 
مدار  على  تقام  التي  الفعالية  وت�ضهد 
ال��ث��ان��ي��ة من  الن�ضخة  اأي����ام ع��ق��د  ث��لث��ة 
للأغذية‘،  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  ’منتدى 
وال�����ذي اأ����ض���اف م���ب���ادرات م��ن��وع��ة على 
حتكيم‘،  جلنة  م��ع  ’لقاء  مثل  هام�ضه 
بالروؤ�ضاء  تعارفية، ولقاء خا�ض  فعالية 

التنفيذيني. 
وق��ال��ت ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ورة م���رمي حارب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال�����ض��وي��دي، 
للرقابة  اأب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  يف  ال���رق���اب���ة 
الغذائية خلل افتتاحها منتدى ال�ضرق 

ليندا �ضيلي�ضتينو، نائب الرئي�ض لتجربة 
ال�ضيوف والتقدمي يف الحتاد للطريان: 
املنطقة  يف  الأول  الطريان  هي  الحت��اد 
يدعم مبادرة وقاية وه��ذا اجن��از عظيم 
الكثري  الأم���ر  منا  تطلب  لنا.  بالن�ضبة 
ال��ت��زام الحتاد  ي��وؤك��د  م��ن العمل وه���ذا 
والتح�ضني.  للتطوير  الدائم  للطريان 
ن��ط��م��ح دائ���م���ا ب�����اأن ن���ك���ون ���ض��ب��اق��ني يف 
الوقت نف�ضه  امل��ب��ادرات، لكن يف  خمتلف 
نوؤكد التزامنا بالرتقاء ب�ضحة املجتمع 
الذي نعمل فيه؛ بب�ضاطة هذه طبيعتنا. 
الها�ضمي،  ع��ل��ي  م��ن��ى  ���ض��رح��ت  ب��دوره��ا 
مدير اأول للطعام وال�ضراب يف م�ضت�ضفى 
اجلوائز  ح��ف��ل  ت����وج يف  ال�����ذي  امل����ف����رق، 
وتوفريه  ’وقاية‘  مبوا�ضفات  لتقييده 
اإنه  قائلة:  امل�ضت�ضفى،  يف  �ضحيا  طعاما 
لفخر عظيم لنا اأن نكون اول م�ضت�ضفى 
وقد  ’وقاية‘،  برنامج  مبعايري  يتقّيد 
الأ�ضخا�ض  التزامنا هذا يف جعل  �ضاهم 
و�ضعورهم  اأك������رب  ب�����ض��ح��ة  ي��ت��م��ت��ع��ون 
ب��ال��ر���ض��ى جت���اه اأن��ف�����ض��ه��م. ت��ع��ت��رب هذه 
اجل����وائ����ز م����ب����ادرة م��ب��ت��ك��رة م���ن دائ����رة 
ال�ضحة لدعم ال�ضركات وت�ضجيع �ضكان 

�ضعداء  “نحن  ل���لأغ���ذي���ة:  الأو�����ض����ط 
قطاع  يف  وامللهمني  القرار  �ضناع  بروؤية 
الطعام وال�ضيافة يجتمعون يف ’منتدى 
ملناق�ضة  للأغذية‘  الأو�����ض����ط  ال�����ض��رق 
املطاعم  تواجهها  التي  التحديات  اب��رز 
عائقا  ت��ق��ف  ال��ت��ي  للعقبات  وال��ت�����ض��دي 
الرائعة  فالأفكار  التجارة،  خ��رباء  اأم��ام 
النقا�ضات  ل���ه���ذه  امل���ب���ت���ك���رة  واحل����ل����ول 
التحديات،  ه����ذه  جت����اوز  يف  ���ض��ت�����ض��اه��م 
وامل�ضاهمة يف حت�ضني هذا القطاع الهام 
واملوؤثر يف ظروف حياة الأفراد واملجتمع 

ككل”.
اعلن  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة  الأول  ال���ي���وم  و���ض��ه��د 
حفل  يف  م��ريك��وري  جوائز  يف  الفائزين 
م�ضائي خا�ض. وباإ�ضراف جلنة م�ضتقلة 
من خرباء التحكيم، مت تقييم امل�ضاركني 
يف خ��م�����ض ف��ئ��ات خم��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث فازت 
�ضركة ’بريث اإنفليت كيرتينغ‘ بجائزة 
فيما  النخبة‘،  ف��ئ��ة   – وج��ب��ة  ’اأف�ضل 
اأف�ضل  بجائزة  براين‘  اأو  ’ليلي  توجت 

منتج – حلو املذاق. 
الغذائية  امل���ن�������ض���اآت  اجل���ه���از  ك�����ّرم  ك��م��ا 
احلا�ضلة على تقييم ممتاز يف التزامها 

ب��امل��ع��اي��ري ول����ض���رتاط���ات امل��ع��م��ول بها 
الغذائية،  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  يف 
اجلهاز  ه��دف  حتقيق  يف  �ضاهمت  حيث 
الرئي�ضي يف احلفاظ على �ضلمة الغذاء 

و�ضوًل اإىل حتقيق رفاهية املجتمع.
الذي  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  �ضيال  وي�ضتمر 
من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت  يقام 
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن 
ال�����وزراء وزي���ر ���ض��وؤون ال��رئ��ا���ض��ة، رئي�ض 
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  اإدارة  جمل�ض 
مركز  يف  دي�ضمرب   14 حتى  الغذائية، 
من  اأك��رث  مب�ضاركة  للمعار�ض  اأبوظبي 
من  اأك����رث  وح�����ض��ور  ع���ار����ض   1000

بال�ضناعة.  خبري   24،000
الأو�ضط  ال�ضرق  �ضيال  معر�ض  وينعقد 
ال��ع��ام بدعم م��ن ال��راع��ي امل�ضيف:  ه��ذا 
املا�ضي:  والراعي  اأبوظبي،  جتارة  غرفة 
الف�ضيون:  وال��رع��اة  لل�ضتثمار،  جنان 
باأبوظبي،  امل����زارع����ني  خ���دم���ات  م���رك���ز 
وال��رواف��د، وال��رع��اة ال��ربون��زي��ون: ماي 
دب����ي و����ض���رك���ة ذا دي����ب ���ض��ي��ف��ود وراع����ي 
تقدمي �ضهادات احللل: هيئة الإمارات 

للموا�ضفات واملقايي�ض‘.

اأبوظبي ت�ست�سيف اأعمال اللجنة 
امل�سرتكة بني االإمارات وطاجيك�ستان

•• اأبوظبي-وام:

امل�ضرتكة  للجنة  الثالثة  ال���دورة  اأع��م��ال  الثلثاء  الأول  اأم�ض  ي��وم  عقدت 
عام  بديوان  وذل��ك  طاجيك�ضتان،  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بني  للتعاون 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل باأبوظبي. تراأ�ض الجتماع �ضعادة حممد 
القت�ضادية  لل�ضوؤون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ضاعد  ���ض��رف 
في�ض  ق��ه��ارزاده  �ضعادة  الطاجيك�ضتاين  اجل��ان��ب  ت��راأ���ض  فيما  والتجارية 
عدد  مب�ضاركة  الدولة  اأم��لك  واإدارة  ال�ضتثمار  جلنة  رئي�ض  �ضتار  الدين 
البلدين.  ويف  ال�ضركات يف كل  وك��ربي��ات  وال��دوائ��ر  ال���وزارات  من ممثلي 
تربط  التي  الوطيدة  العلقات  بعمق  اجلانبان  اأ���ض��اد  الجتماع  م�ضتهل 
لتطوير  اللقاءات  ه��ذه  مثل  عقد  اأهمية  على  واأك��دا  ال�ضديقني  البلدين 
امل�ضرتكة  اللجنة  عمل  وا�ضتمرارية  لتفعيل  بينهما،  الثنائية  العلقات 
عبد  ال�ضيخ  �ضمو  حتيات  �ضرف  حممد  �ضعادة  تو�ضياتها.  ونقل  وتنفيذ 
لهذا  ومتنياته  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  اهلل 
الجتماع بالنجاح والو�ضول اإىل النتائج العملية املعززة للعلقات الثنائية 
التي جتمع المارات وطاجيك�ضتان. و اأ�ضاد �ضعادة حممد �ضرف بالعلقات 
الثنائية والروابط التاريخية امل�ضرتكة بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
عليه  ال�ضتناد  ميكن  �ضلبا  اأ�ضا�ضا  ت�ضكل  والتي  طاجيك�ضتان  وجمهورية 
وفق  الثنائي  والتن�ضيق  التوا�ضل  قنوات  وتعزيز  الفعالة  ال�ضراكات  لعقد 
الثانية  ال��دورة  بنتائج  اأ�ضاد  كما  البلدين.  م�ضالح  تخدم  وا�ضحة  اأجندة 
للجنة امل�ضرتكة بني دولة الإمارات وجمهورية طاجيك�ضتان، والتي انعقدت 
نتائج  م��ن  تبعها  وم��ا   ،2016 اأب��ري��ل   22 و   21 يومي  طاجيك�ضتان  يف 
حممد  بن  �ضهيل  معايل  برئا�ضة  القت�ضادية  البعثة  مقدمتها  يف  وجهود 
و   19 يومي  دو�ضانبيه  اإىل  وال�ضناعة  الطاقة  وزير  املزروعي  فار�ض  فرج 
20 اأكتوبر املا�ضي اإ�ضافة اىل انعقاد امل�ضاورات ال�ضيا�ضية بني البلدين يف 
20 مار�ض 2017، واملفاو�ضات حول اتفاقيتي حماية وت�ضجيع ال�ضتثمار 

وجتنب الزدواج ال�ضريبي على الدخل خلل �ضهر دي�ضمرب 2017.
واأكد �ضعادة حممد �ضرف اأن الت�ضنيف ال�ضلعي ل�ضادرات وواردات البلدين 
ع���دد من  ال��ت��ج��اري يف  ال��ت��ب��ادل  الرت���ق���اء مب�ضتويات  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ي�ضري 
اأهمية  اأبرزها احلديد والبل�ضتيك وال�ضرياميك و�ضدد على  ال�ضلع ومن 
كبوابة  الم����ارات  ل��دول��ة  املتقدم  امل��رك��ز  م��ن  الطاجيكي  اجل��ان��ب  ا�ضتفادة 
رئي�ضية للتبادلت التجارية واخلدمات اللوج�ضتية واأن�ضطة النقل واإعادة 

الت�ضدير.
و���ض��دد ���ض��ع��ادة حم��م��د ���ض��رف ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ق��ط��اع ال��ط��ريان امل���دين والذي 
العلقات  بهدف تطوير  تعزيزها  يتوجب  التي  املمكنات  اأب��رز  اأح��د  ي�ضكل 
م�ضتوى  على  ���ض��واء  وطاجيك�ضتان  الم����ارات  ب��ني  الثنائية  الق��ت�����ض��ادي��ة 
الذي  الرئي�ضي  ال��دور  م�ضتوى  على  اأو  ال�ضتثمار  اأو  ال�ضياحة  اأو  التجارة 
يلعبه هذا القطاع احليوي يف مد ج�ضور التوا�ضل الثقايف والجتماعي بني 

�ضعبي البلدين ال�ضديقني.
واأ�ضار �ضعادة قهارزاده من جانبه اإىل الزيارات املتبادلة بني قيادتي البلدين 
ومنها زيارة فخامة اإمام علي رحمان رئي�ض طاجيك�ضتان لدولة المارات 
يف مار�ض 2016 والتي جرى التوقيع خللها على العديد من اتفاقيات 

التعاون بني البلدين.
واأكد اأن هناك حاجة لتعزيز الأ�ض�ض القانونية والتنظيمية للتعاون الثنائي، 
و�ضول لتو�ضيع التعاون يف العديد من املجالت بني البلدين.. ولفت اإىل 
اأن المكانات التقنية واملالية لدولة المارات ميكن اأن تت�ضافر مع املوارد 
الب�ضرية والطبيعية الغنية يف طاجيك�ضتان ب�ضكل يوؤدي اىل اإيجاد الظروف 
امللئمة للتعاون القت�ضادي والتجاري امل�ضرتك بني البلدين ال�ضديقني.

وعلى هام�ض اجتماعات اللجنة، عقد اجتماع بني �ضندوق اأبوظبي للتنمية 
واجلانب الطاجيكي رحب خلله �ضعادة خليفة القبي�ضي، نائب مدير عام 
ال�ضتثمار  جلنة  رئي�ض  �ضتار  الدين  في�ض  زاده  قاهر  ب�ضعادة  ال�ضندوق 

واإدارة اأملك الدولة يف جمهورية طاجيك�ضتان.
واأكد الطرفان متانة العلقات بني البلدين واأهمية التعاون بني �ضندوق 
التنمية  جم��الت  يف  طاجيك�ضتان  جمهورية  وحكومة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 

املختلفة.
طاجي�ضكتان  وحكومة  ال�ضندوق  بني  التعاون  مبخرجات  اجلانبان  واأ�ضاد 

وا�ضتعر�ضا القطاعات احليوية لل�ضتثمار والتنمية يف طاجيك�ضتان.
و�ضكر الوفد الطاجيكي ال�ضندوق على متويله م�ضروع كولياب كاليخوم 
“ �ضورباد – �ضاجون” الذي مت افتتاحه بنجاح يف �ضبتمرب 2017.. واأ�ضار 
اإىل اأهمية امل�ضروع يف ربط العا�ضمة دو�ضانبية باملناطق اجلبلية واحلدودية 

ودوره يف اإحياء القرى اجلبلية بت�ضهيله الو�ضول اإليها يف ف�ضل ال�ضتاء.
جمهورية  يف  ال��دول��ة  اأم��لك  واإدارة  ال�ضتثمار  جلنة  رئي�ض  �ضعادة  دع��ا  و 
امل�ضاريع  ودع���م  ال�ضتثمار  جم���الت  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  طاجيك�ضتان 
وامل�ضارف  امل�ضرتكة  النتاجية  امل�ضاريع  واق��ام��ة  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 

وال�ضناعة والطاقة والزراعة بني البلدين.

•• اأبوظبي-وام: 

امل��ع��ي��ن��ي، م��دي��ر عام  ���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل  ك�ضف 
واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���ض��ف��ات  الإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة 
يناهز  م��ا  الهيئة  منح  ع��ن  “موا�ضفات”، 
وعلمة  وطنية،  “حلل”  علمة   4275
قطاعات  يف  مل��ن��ت��ج��ات  الإم���ارات���ي���ة  اجل�����ودة 
من  الأوىل  الع�ضرة  الأ�ضهر  خلل  الأغذية 
العام اجلاري، توزعت بني 1575 منتجا يف 
2700 علمة جودة  قطاع احللل، ونحو 
اإماراتية ملنتجات جميعها يف قطاع الأغذية.

هام�ض  على  ل��ه  ت�ضريح  يف   - املعيني  وق��ال 
الثامنة  ال��دورة  فعاليات  الهيئة يف  م�ضاركة 
الأو�ضط”  ال�������ض���رق  “�ضيال  م��ع��ر���ض  م���ن 
اإن   - اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  يف  ح��ال��ي��اً  املنعقد 
وم�ضتمرة  �ضريعة  ب�ضورة  تتحرك  الهيئة 
الأعمال  قطاع  ل��دى  خدماتها  ترويج  نحو 
الأنظمة  ع���ر����ض  خ�����لل  م����ن  وامل���ه���ت���م���ني، 
ونعر�ض  ال��ع��لق��ة،  ذات  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ل���وائ���ح 
التي حتققت يف قطاع  املنجزات  اأب��رز  حالياً 
الأغذية، خ�ضو�ضاً ما يتعلق بعلمة احللل 
الوطنية، وعلمة اجلودة الإماراتية، وتاأثري 
يف  العلمتني  هاتني  على  املنتجات  ح�ضول 
والب�ضائع،  ال�ضلع  حركة  ان�ضيابية  ت�ضهيل 
ت�ضديرها  املعاد  اأو  الإم��ارات،  اإىل  امل�ضتوردة 

اإىل اخلارج عرب منافذ الدولة املختلفة.
واأ�ضار اإىل اأن الهيئة ت�ضعى لتلبية متطلبات 

الأجندة الوطنية 2021، وحتقيق توجيهات 
القيادة الر�ضيدة يف ما يتعلق بتعزيز الإطار 
رئي�ضة،  اق��ت�����ض��ادي��ة  ل��ق��ط��اع��ات  التنظيمي 
امل�ضافة  القيمة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  وت�ضجيع 
مب���ا ي��ط��ور م���ن ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال وي���ع���زز من 
ل��ل���ض��ت��ث��م��ارات، فيما يعد  ال��دول��ة  ج��اذب��ي��ة 
اأداء  لت�ضهيل  وم��ب��ادرات  اأنظمة  ا�ضتحداث 
اأولويات  راأ���ض  على  القت�ضادية،  القطاعات 
الهيئة، ل�ضيما واأننا نعمل �ضمن فريق عمل 
الدولة  تكون  لأن  م�ضعى  يف  واح��د  حكومي 
ال���ع���امل يف جم����ال ري����ادة  اأف�������ض���ل دول  م���ن 
منظومة  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه  وت��ط��رق  الأع���م���ال. 
علمة اجلودة الإماراتية، موؤكداً اأن الدولة 
2700 منتج  يناهز  ما  اأ�ضبح لديها حالياً 
املحلية وح��ا���ض��ل على  الأ����ض���واق  ي��ت��داول يف 
دولياً  م�ضنعاً   78 ب��واق��ع  اجل����ودة،  ع��لم��ة 
يوّرد منتجات غذائية اإىل اأ�ضواق الإمارات، و 
64 خط اإنتاج مل�ضانع حملية يف الدولة، كما 
تلقت الهيئة حتى نهاية �ضهر اأكتوبر املا�ضي 
ما يزيد على 142 طلباً جديداً من م�ضانع 
ت��رغ��ب يف احل�����ض��ول على علمة  و���ض��رك��ات 

اجلودة الإماراتية ملنتجاتها.
ع��لم��ة اجلودة  احل�����ض��ول على  اأن  واأو���ض��ح 
ميزة  الإنتاجية  املوؤ�ض�ضات  مينح  الماراتية 
التي  الفنية  للمتطلبات  منتجاتها  تلبية 
املنتج  مطابقة  خ��لل  م��ن  الهيئة  و�ضعتها 
نظام  وتطبيق  اخلا�ضة  الفنية  للموا�ضفات 

 ،9001 الي��زو  موا�ضفة  وف��ق  ج��ودة  اإدارة 
اإىل  “موا�ضفات”  يف حني متنح �ضهادة من 
املن�ضاأ تفيد باإتاحة ا�ضتخدام علمة اجلودة 
على  للدللة  معني،  منتج  على  الإم��ارات��ي��ة 
اللزمة،  للختبارات  خ�ضع  املنتج  ه��ذا  اأن 
وم���ط���اب���ق لأع����ل����ى امل���ع���اي���ري وامل���وا����ض���ف���ات 
القيا�ضية، كما مييز املن�ضاأة باأن لديها نظام 

فعال لإدارة اجلودة يف الإنتاج.
م�ضاركة  اأن  موا�ضفات،  ع��ام  مدير  واع��ت��رب 
ال�ضرق  “�ضيال  معر�ض  فعاليات  يف  الهيئة 
اإىل  مطمئنة  ب��ر���ض��ائ��ل  ت��ب��ع��ث  الأو�ضط”، 
ال�ضواء،  على  وامل�ضتهلكني  الأع��م��ال  ق��ط��اع 

واملعايري  ال�������ض���واب���ط  م���ن  ح���زم���ة  ب���وج���ود 
والأن���ظ���م���ة وال���ل���وائ���ح ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي وجدت 
لبث الثقة يف جودة املنتجات التي يح�ضلون 
عليها ..م�ضريا اىل انه مت اطلق عن طريق 
العاملية  املن�ضة  اجل��اري  العام  مطلع  الهيئة 
والتي عقدت  الأغذية،  احل��لل يف  ل�ضناعة 
اخلليج  منطقة  م�ضتوى  على  الأوىل  للمرة 
اأفريقيا،  و�ضمال  الأو���ض��ط  وال�ضرق  العربي 
ل��ت��وؤك��د م��ك��ان��ة ال���دول���ة ك��م��رك��ز حم����وري يف 
ال�ضعيدين  املوا�ضفات واجل��ودة على  جمال 

الإقليمي والدويل.
واأك�����د ���ض��ع��ادة امل��ع��ي��ن��ي اأن ه��ي��ئ��ة الإم������ارات 

“موا�ضفات”  وامل��ق��اي��ي�����ض  ل��ل��م��وا���ض��ف��ات 
األف   24 يناهز  م��ا  ب��ني  ال��ت��واج��د  ي�ضعدها 
خبري و 1000 عار�ض يف جمال ال�ضناعات 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  وامل�����ض��روب��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 
العامل يف الدورة الثامنة للمعر�ض، لرتويج 
العلمة الوطنية للحلل، وعلمة اجلودة 
الإماراتية، واأهميتها بالن�ضبة لهم، وبالن�ضبة 
لرفع قدرات هذه امل�ضانع وال�ضركات لدخول 
اأ�ضواق حملية واإقليمية جديدة، مبا ينعك�ض 
يف  التنمية  خطط  دع��م  على  مبا�ضر  ب�ضكل 
اأف�ضل  تقدمي  و�ضمان  الوطني،  القت�ضاد 

خدمات و�ضلع وب�ضائع اإىل امل�ضتهلكني.

رخ�ضة جديدة �ضادرة يف نوفمرب  1666

»اقت�سادية دبي« تنجز 24746 األف معاملة ت�سجيل وترخي�ض جتاري بدبي يف نوفمرب 2017
•• دبي-الفجر: 

اأظهر تقرير حركة الأعمال ال�ضادر عن 
التجاري  والرتخي�ض  الت�ضجيل  قطاع 
يف اق��ت�����ض��ادي��ة دب����ي ن��ت��ائ��ج ق��ي��ا���ض��ي��ة يف 
نوفمرب  خ������لل  امل����ن����ج����زة  امل����ع����ام����لت 
يزيد  م��ا  القطاع  �ضجل  حيث   ،2017
عن 24746 اإجراء، اإىل جانب اإ�ضدار 
ج��دي��دة خلل  1666 رخ�ضة جت��اري��ة 
النتائج  ه��ذه  وتعك�ض  ال�����ض��اب��ق.  ال�ضهر 
ال�ضادرة عن “خارطة الأعمال” املن�ضة 
دبي،  لقت�ضادية  املعلوماتية  الرقمية 
ا�ضتقطاب  يف  دب���ي  اإم������ارة  ا���ض��ت��م��راري��ة 
النمو  يف  ال���راغ���ب���ة  ال�����ض��رك��ات  وج�����ذب 
امل�ضتدام والتناف�ض على م�ضتوي خمتلف 

القطاعات القت�ضادية بدبي. 
وت�ضعى اقت�ضادية دبي من خلل من�ضة 
خارطة الأعمال اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 
املناخ القت�ضادي لإمارة دبي، من خلل 
ب��ي��ان��ات حيوية ع��ن ك��ل فئة من  ت��وف��ري 
ب�ضكل  امل�ضتثمرين  وتوجهات  الرخ�ض 
�ضهري. وي�ضمل التقرير بيانات مو�ضعة 
ت�����ض��ك��ل م�����راآة ل���واق���ع الأع���م���ال يف دبي، 
وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخ�ض 
القطاعات  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  اجل���دي���دة 

وغريها من البيانات املهمة.
اخلا�ضة  ال���ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة  واأظ����ه����رت 
معاملت  اأن  الأع������م������ال،  ب�����������خ��ارط��ة 
التجديد �ضكلت نحو 11623 معاملة، 
قطاع  يف  املبدئية  امل��واف��ق��ات  ع��دد  وب��ل��غ 

الت�ضجيل والرتخي�ض التجاري 2170 
اإجراء يف نوفمرب 2017، يف حني بلغت 
 3261 عملية حجز الأ�ضماء التجارية 
اإجراءات  �ضعيد  وعلى  جم��ددة،  رخ�ضة 
 2283 بلغت  فقد  التجارية  الت�ضاريح 
�ضكلت  التلقائي  التجديد  ويف  اإج����راء، 
الرخ�ض  ث���م  وم����ن  م��ع��ام��ل��ة،   1774
الفورية بواقع 149 اإجراء، ومعاملت 

التاجر الإلكرتوين بنحو 63 اإجراء. 
�ضهر  الأع��م��ال يف  نتائج ح��رك��ة  وذك���رت 

دبي  اقت�ضاد  ح��ف��اظ   ،2017 نوفمرب 
ع��ل��ى من���وه وحتقيقه ن��ق��لت ن��وع��ي��ة يف 
توزيعها  ج���رى  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات،  خمتلف 
وبلغت  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رخ�������ض  ك����الت����ي: 
املهنية  ال��رخ�����ض   ،59.2% ح�����ض��ت��ه��ا 
الرخ�ض  و���ض��ك��ل��ت   ،38.5% ب���واق���ع 
وح�����ازت   ،1.2% ن�����ض��ب��ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
�ضوقية  ح�ضة  على  ال�ضياحية  الرخ�ض 
بنحو %1.1. واأظهرت مراكز التعهيد 
حيث   ،2017 نوفمرب  يف  ق��وي��اً  ن�ضاط 

اأجنزت ما ل يقل عن 19997 معاملة 
خ���لل ت��ل��ك امل����دة، الأم����ر ال����ذي يعك�ض 
ت�ضهيل  التعهيد يف  ملراكز  ال��ب��ارز  ال��دور 
متعاملي  م��ن  اجلمهور  خ��دم��ات  تنفيذ 
ال�ضوء  التقرير  و�ضلط  دبي.  اقت�ضادية 
ع��ل��ى ت��وزي��ع ال��رخ�����ض اجل���دي���دة خلل 
نوفمرب 2017 ح�ضب املناطق يف اإمارة 
بر  الأ���ض��د ملنطقة  وك��ان��ت احل�ضة  دب���ي، 
دب��ي ب��اإج��م��ايل 762 رخ�����ض��ة، وم��ن ثم 
رخ�ضة،   721 مبجموع  دي���رة  منطقة 

رخ�ضة،   177 ب��ن��ح��و  اجل���دي���دة  ودب����ي 
رخ�ض   6 ب��واق��ع  ح��ت��ا  منطقة  واأخ�����رياً 
الرخ�ض  و���ض��ك��ل��ت  ج����دي����دة.  جت����اري����ة 
فرعية  م��ن��اط��ق  ع�ضر  لأع��ل��ى  اجل��دي��دة 
جميع  اإج����م����ال  م���ن   53.2% ن�����ض��ب��ة 
املناطق يف اإمارة دبي، وبلغت كالتي: برج 
 ،10% ودب��ي اجلديدة   ،12% خليفه 
واملرر %9، وبور�ضعيد %4.3، ونايف 
وه����ور   ،3.5% وامل���ن���خ���ول   ،3.5%
الأول  التجاري  واملركز   ،3.1% العنز 
الوىل  ال���رب����ض���اء  وم��ن��ط��ق��ة   ،2.9%

%2.8، والقرهود 2.1%.
القت�ضادية،  الأن�ضطة  توزيع  وبح�ضب 
نلحظ توزع ال�ضتثمار لدى جمتمعات 
ب��اإم��ارة دب��ي يف كافة الأن�ضطة  الأع��م��ال 
والقطاعات احليوية، وهو ما يوؤكد على 
متقدمة  م��راح��ل  بلغت  دب���ي  اإم�����ارة  اأن 
التجارة  وح���ازت  الأع��م��ال.  ا�ضتدامة  يف 
%23.5 من  وخ��دم��ات ال���ض��لح على 
تلتها  الق��ت�����ض��ادي��ة،  الأن�����ض��ط��ة  ح�����ض��ة 
ال��ع��ق��ارات وال��ت��اأج��ري وخ��دم��ات الأعمال 
البناء  ن�ضاط  و�ضكل   ،22.4% بن�ضبة 
ون�ضاط اخلدمات   ،14.9% والت�ضييد 
 ،11.3% وال�����ض��خ�����ض��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
مبعدل  الفنادق  وجمموعة  وال�ضيافة 
%5.8، وال�ضناعات التحويلية، بن�ضبة 
والتخزين  ال��ن��ق��ل  ون�������ض���اط   ،2.5%
والت�ضالت مبعدل %2.4، والو�ضاطة 
املالية %2.3، ون�ضاط ال�ضحة والتعليم 

بواقع %0.5 لكليهما.
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العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33400 /2017 
مطالبة مببلغ ) 124331.17 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055 - املنذر اليهم : ثلبراميل عبدالغفور - هاتف - 
0505443912 - 2/ �ضركة - مطعم باراجون كاليكوت -ذ م م - ابوظبي - م�ضفح - مدينة حممد بن 
زايد - ق 16 حمل 2 - بناية مبارك حممد دعفو�ض املن�ضوري هاتف - 025529545  - مبوجب ذلك 
الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 124331.17 ( 
درهم ) مائة واربع وع�ضرون الفا وثلثمائة واحدى وثلثون درهما و�ضبعة ع�ضر فل�ضا فقط ل غري ( 
وذلك خلل مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة 
املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا برادو - ا�ضتي�ضن / ابي�ض لوؤلوؤي / 2015 ( رقم ) 8/97136/
التجارية. مع حفظ كافة  املعاملت  امل��ادة 175&172 من قانون  (  طبقا لن�ض  ابوظبي/خ�ضو�ضي 

حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33415 /2017 
مطالبة مببلغ ) 54977 ( درهم

اجلن�ضية  �ضوري   - �ضوعان  عبدالكرمي  م�ضطفى  قانونا  وميثله   - ال�ضلمي  الإم���ارات  م�ضرف   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- ماريا ريجينا �ضي�ضيليا تورينجان - اجلن�ضية 

العنوان : ابوظبي - العاملية للمبيعات - بناية كابيتال - هاتف : 024097339 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 54977( 
درهم ) اربع وخم�ضون الفا وت�ضعمائة و�ضبع و�ضبعون درهما فقط ل غري درهم  ( وذلك خلل مدة �ضبعة 
ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
) ميت�ضوبي�ضي ايه ا�ض اك�ض - ا�ضتي�ضن / احمر / 2013 ( رقم ) 32198/خ�ضو�ضي/ابوظبي /13 (  طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33435 /2017 
مطالبة مببلغ ) 19615.5 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإم��ارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055 ، املنذر اليهم : 1- حممد  عبداهلل حممد العبيديل - 
اإماراتي اجلن�ضية - هاتف : 0505667238 ، 2- �ضركة / بارك لين لتاأجري ال�ضيارات - ابوظبي - مدينة 
حممد بن زايد �ضرق 10 مكتب 3 مبنى عي�ضى حممد القبي�ضي - هاتف - 025541624 ،  مبوجب ذلك 
الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 19615.5 ( درهم 
) ت�ضعة ع�ضر الفا و�ضتمائة وخم�ضة ع�ضرة درهما وخم�ضون فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة �ضبعة 
واملرهونة  اليه  املنذر  �ضيارة  بيع  اج��راءات  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  واإل   - الإع��لن  تاريخ هذا  اي��ام من 
للمنذر ) كيا �ضرياتو - �ضالون / ف�ضي /2012 ( رقم ) 24602 / 11 / ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض 

املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33428 /2017 
مطالبة مببلغ ) 27298.88 ( درهم

اجلن�ضية  �ضوري   - �ضوعان  عبدالكرمي  م�ضطفى  قانونا  وميثله   - ال�ضلمي  الإم���ارات  م�ضرف   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055 املنذر اليهم : 1- حممد عبداهلل حممد العبيديل - 
اإماراتي اجلن�ضية - هاتف - 0505667238  2- �ضركة / بارك لين لتاأجري ال�ضيارات - ابوظبي - مدينة 
حممد بن زايد �ضرق 10 مكتب 3 مبنى عي�ضى حممد القبي�ضي هاتف : 025541624  مبوجب ذلك الخطار 
- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 27298.88 ( درهم ) �ضبعة 
وع�ضرون الف ومائتني وثمانية وت�ضعون درهما وثمانية وثمانون فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة 
�ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) كيا �ضبورجت - ا�ضتي�ضن / برتقايل / 2012 ( رقم ) 62430 / 12 / ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33440 /2017 
مطالبة مببلغ ) 22232.77 ( درهم

�ضوري اجلن�ضية مبوجب   - �ضوعان  قانونا م�ضطفى عبدالكرمي  - وميثله  ال�ضلمي  الإم��ارات  : م�ضرف  املنذر 
راأ�ض   - النخيل  العنوان/   - دبي  العدل  كاتب  لدى  ، م�ضدقة  بتاريخ 2017/11/19  رقم 2017/1/251818  وكالة 

اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- حممد عبداهلل حممد العبيديل - اإماراتي اجلن�ضية - هاتف : 0505667238 

2- �ضركة بارك لين - لتاأجري ال�ضيارات - ابوظبي - مدينة حممد بن زايد �ضرق 10 مكتب 3 مبنى عي�ضى حممد 
القبي�ضي - هاتف : 025541624  

مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 22232.77 ( 
درهم ) اثنني وع�ضرون الفا ومائتني واثنتني وثلثني درهما و�ضبع و�ضبعني فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة 
�ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) 
تويوتا / ياري�ض / �ضالون / ابي�ض / 2014 ( رقم ) 12/78581/ابوظبي/خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض املادة 175&172 

من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33410 /2017 
مطالبة مببلغ ) 57500 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- هاري�ض كومار ايلييدوم كوتاكال بورو�ضوتاما بانيكري - اجلن�ضية 

العنوا : ابوظبي - منطقة بني اجل�ضرين - فيل رقم 108 - هاتف : 0507904643 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 
57500 ( درهم ) �ضبع وخم�ضون الفا وخم�ضمائة درهم فقط ل غري درهم ( وذلك خلل مدة �ضبعة ايام 
من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
) ميت�ضوبي�ضي باجريو - ا�ضتي�ضن / ابي�ض / 2015 ( رقم ) 94590 / خ�ضو�ضي / ابوظبي / 15 (  طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املنذر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33421 /2017 
مطالبة مببلغ ) 22472.25 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- ع�ضام توفيق فواز كرمي - اجلن�ضية - العنوان :  - ابوظبي - مدينة حممد بن زايد 
- جممع رقم 326 - فيل رقم 9 ، هاتف : 0503822130 - مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر 
الفا  اثنني وع�ضرون   ( ( درهم  وق��دره ) 22472.25  املرت�ضد بذمته  املبلغ  �ضداد  اليه ب�ضرورة  املنذر 
واربعمائة واثنني و�ضبعون درهما وخم�ض وع�ضرون فل�ضا فقط ل غري درهم ( وذلك خلل مدة �ضبعة 
ايام من تاريخ هذا الإع��لن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اج��راءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) ميت�ضوبي�ضي مرياج - هات�ضباك / ف�ضي/2014 ( رقم ) 41327 / خ�ضو�ضي/ابوظبي / 15 (  

طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33438 /2017 
مطالبة مببلغ ) 20442 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055 - املنذر اليهم : 1- حممد عبداهلل حممد العبيديل 
ال�ضيارات - ابوظبي -  ، 2-�ضركة / بارك لين لتاأجري  اإماراتي اجلن�ضية - هاتف - 0505667238   -
مدينة حممد بن زايد �ضرق 10 مكتب 3 مبنى عي�ضى حممد القبي�ضي هاتف : 025541624 - مبوجب 
ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 20442 ( 
درهم ) ع�ضرون الفا واربعمائة واثنني واربعون درهما فقط ل غري ( وذلك خلل مدة �ضبعة ايام من 
تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) 
كيا ريو - �ضالون / بني / 2013 ( رقم ) 10/19078/ابوظبي/خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض املادة 175&172 

من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33432 /2017 
مطالبة مببلغ ) 38024.64 ( درهم

اجلن�ضية  �ضوري   - �ضوعان  عبدالكرمي  م�ضطفى  قانونا  وميثله   - ال�ضلمي  الإم���ارات  م�ضرف   : املنذر 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
 - ب�ضام عبدالرحمن  1- حممد   : اليهم  امل��ن��ذر    -  055  -1457555 & ه��ات��ف/  راأ����ض اخليمة    - النخيل 
فل�ضطيني اجلن�ضية - هاتف - 0524855498  - 2- �ضركة / ايليت وي للعقارات - ذ م م - ابوظبي - جزيرة 
ابوظبي - �ضارع اخلليج العربي - غرب 10 القطعة C51 - متجر رقم 304 - هاتف : 022579535  مبوجب 
ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 38024.64 ( 
درهم ) ثمان وثلثون واربع وع�ضرون درهما واربع و�ضتني فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة �ضبعة 
ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
املادة  ) ني�ضان جوك - �ضالون / ا�ضود / 2015 ( رقم ) 16/93440/اب��وظ��ب��ي /خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض 

175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33445 /2017 
مطالبة مببلغ ) 28231.55 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإم��ارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- فاطمة حممد احمد هداف املنهايل - اإماراتية اجلن�ضية - هاتف - 0559725370

اأي تو زيد لتاأجري ال�ضيارات - ابوظبي - �ضارع املطار - بناية �ضعيد احمد �ضعيد بن  2- �ضركة / فرم 
فريده املن�ضوري - هاتف 024467720  - مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة 
�ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 28231.55 ( درهم ) ثمان وع�ضرون الفا ومائتني واحدى وثلثني 
درهما وخم�ض وخم�ضون فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل 
�ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) هايونداي النرتا - �ضالون 
/ ا�ضود / 2015 ( رقم ) 80432 / 13 / ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون 

املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33406 /2017 
مطالبة مببلغ ) 191753 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055 - املنذر اليهم : لبنى بوزهار - اجلن�ضية املغرب - 
هاتف : 0509810619 - 2- �ضركة / راك اند �ضن لل�ضياحة - راأ�ض اخليمة - منطقة النخيل - �ضارع 
ب�ضرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  ف��ان   - الخطار  ذل��ك  مبوجب   -  072260623  - هاتف  الت�ضالت 
�ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 191753 ( درهم ) مائة وواحد وت�ضعون الفا و�ضبعمائة وثلث 
وخم�ضون الفا فقط ل غري ( وذل��ك خلل مدة �ضبعة اي��ام من تاريخ هذا الإع��لن - واإل �ضي�ضطر 
املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) هايجر كيه ال كيو 6798 - حافلة / 
ابي�ض / 2015 ( رقم ) A/23767/راأ�ض اخليمة / خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون 

املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33419 /2017 
مطالبة مببلغ ) 142504.9 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- ليف مورادوف - اجلن�ضية  - العنوان : ابوظبي - بناية انفينتي - �ضقة 603 - هاتف 
0566850561   - مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد 
بذمته وقدره ) 142504.9 ( درهم ) مائة واثنان واربعون الفا وخم�ضمائة واربعة درهم وت�ضعون فل�ضا 
فقط ل غري درهم ( وذلك خلل مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ 
اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا لند كروزر - ا�ضتي�ضن / ف�ضي / 2014 ( رقم 
) 27543/خ�ضو�ضي/ابوظبي /13 (  طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33437 /2017 
مطالبة مببلغ ) 15510.5 ( درهم

اجلن�ضية  �ضوري   - �ضوعان  عبدالكرمي  م�ضطفى  قانونا  وميثله   - ال�ضلمي  الإم���ارات  م�ضرف   : املنذر 
العنوان/   - دبي  العدل  كاتب  لدى  ، م�ضدقة  بتاريخ 2017/11/19   2017/1/251818 رقم  وكالة  مبوجب 
النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055 - املنذر اليهم : 1- حممد  عبداهلل حممد العبيديل - 
اإماراتي اجلن�ضية - هاتف - 0505667238 - 2- �ضركة / بارك لين لتاأجري ال�ضيارات - ابوظبي - مدينة 

حممد بن زايد �ضرق 10 مكتب 3 مبنى عي�ضى حممد القبي�ضي هاتف - 025541624 
املبلغ املرت�ضد بذمته وق���دره )  ���ض��داد  ب�����ض��رورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر يخطر  ف��ان  مبوجب ذل��ك الخ��ط��ار - 
15510.5( درهم ) خم�ضة ع�ضر الفا وخم�ضمائة وع�ضرة دراهم وخم�ضون فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل 
مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) كيا / بيكانتو - هات�ضباك / بني / 2012 ( رقم ) 62428 /12/ ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض 

املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33431 /2017 
مطالبة مببلغ ) 39808.45 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
& هاتف/ 1457555- 055 - املنذر اليهم : 1- مرمي �ضالح عمر اجلابري  النخيل - راأ���ض اخليمة  
ال�ضيارات - ابوظبي -  افيليو�ضن لتاأجري  اإماراتية اجلن�ضية - هاتف : 0505668622  2- �ضركة /   -
منطقة م�ضفح التجارية - �ض 10 - ق 353 هاتف : 0505668622 - مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر 
يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 39808.45 ( درهم ) ت�ضع وثلثون 
الفا وثمامنائة وثمان دراهم وخم�ض واربعون فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة �ضبعة ايام من 
تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) كيا 
اوبتيما 2.5 - �ضالون / ابي�ض / 2013 ( رقم ) 92710 / 4 / ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض املادة 

175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33442 /2017 
مطالبة مببلغ ) 17343 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- حار�ض احمد احمد - هندي اجلن�ضية  هاتف : 0504521568 

2- �ضركة / مطعم برياين هت - ذ م م - ابوظبي - مدينة زايد - مركز مدينة زايد هاتف - 027558847  
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 
17343 ( درهم ) �ضبعة ع�ضر الفا وثلثمائة وثلث واربعون درهما فقط ل غري ( وذلك خلل مدة 
�ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) كيا بيكانتو - هات�ضباك / ف�ضي / 2015 ( رقم ) 50719 / 10 / ابوظبي / خ�ضو�ضي(  طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33411 /2017 
مطالبة مببلغ ) 56584 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- رامي حممود ح�ضني حممود مرعي - اجلن�ضية 

العنوان : ابوظبي - بالقرب من ح�ضانة لبنان - هاتف : 026504004 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 
الفا وخم�ضمائة وارب��ع وثمانون درهما فقط ل غري درهم ( وذلك  56584 ( درهم ) �ضتة وخم�ضون 
خلل مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر 
اليه واملرهونة للمنذر ) مازدا 3 - �ضالون / ازرق / 2014 ( رقم ) 82369/خ�ضو�ضي/ابوظبي /14 (  

طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املنذر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33425 /2017 
مطالبة مببلغ ) 38178.33 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 
النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055 - املنذر اليهم :1-  ني�ضاد امبلتفييل حممد علي 
هندي اجلن�ضية - هاتف - 0505822810  - 2- �ضركة / نور العني لنظمة المن وال�ضلمة - را�ض 
اخليمة - منطقة �ضمل - ال�ضارع العام - هاتف - 0505822810 - مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر 
يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 38178.33 ( درهم ) ثمانية وثلثون 
الف ومائة وثمانية و�ضبعون درهما وثلثة وثلثون فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة �ضبعة ايام 
من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر 
) ني�ضان �ضني 1.5 - �ضالون / ابي�ض/ 2017 ( رقم ) C / 69322 / راأ�ض اخليمة / خ�ضو�ضي (  طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33439 /2017 
مطالبة مببلغ ) 30299.16 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- حممد عبداهلل حممد العبيديل - اإماراتي اجلن�ضية - هاتف - 0505667238 

2- �ضركة / بارك لين لتاأجري ال�ضيارات - ابوظبي - مدينة حممد بن زايد �ضرق 10 مكتب 3 مبنى 
عي�ضى حممد القبي�ضي هاتف - 025541624 - مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه 
ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره ) 30299.16 ( درهم ) ثلثون الفا ومائتني وت�ضع وت�ضعو 
درهما و�ضتة ع�ضرا فل�ضا فقط ل غري ( وذلك خلل مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا الإع��لن - واإل 
 - ال   2.0 ك��رول  تويوتا   ( للمنذر  واملرهونة  اليه  املنذر  �ضيارة  بيع  اج��راءات  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر 
�ضالون / ابي�ض / 2013 ( رقم ) 78912 / 12/ ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا لن�ض املادة 175&172 من 

قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33433 /2017 
مطالبة مببلغ ) 16428 ( درهم

املنذر : م�ضرف الإمارات ال�ضلمي - وميثله قانونا م�ضطفى عبدالكرمي �ضوعان - �ضوري اجلن�ضية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
 / �ضركة   -2 -  0504923504 : - هاتف  احمد بن حممد -هندي اجلن�ضية  : 1- حار�ض  اليهم  املنذر 

مطعم برياين هت - ذ م م - ابوظبي - مدينة زايد - مركز مدينة زايد هاتف - 027558847 
وقدره بذمته  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  فان   - الخطار  ذلك   مبوجب 

) 16428 ( درهم ) �ضتة ع�ضر الفا واربع مائة وثمان وع�ضرون درهما فقط ل غري ( وذلك خلل مدة 
�ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) كيا بيكانتو - هات�ضباك / رمادي / 2014 ( رقم ) 50657 / 10 / ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإخطار عديل

رقم 33448 /2017 
مطالبة مببلغ ) 33312.06 ( درهم

اجلن�ضية  �ضوري   - �ضوعان  عبدالكرمي  م�ضطفى  قانونا  وميثله   - ال�ضلمي  الإم���ارات  م�ضرف   : املنذر 
العنوان/   - دبي  العدل  كاتب  لدى  م�ضدقة   ،  2017/11/19 بتاريخ   2017/1/251818 رقم  وكالة  مبوجب 

النخيل - راأ�ض اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- حممد عبداهلل حممد العبيديل - اإماراتي اجلن�ضية - هاتف : 0505667238

2- �ضركة / بارك لين لتاأجري ال�ضيارات - ابوظبي - مدينة حممد بن زايد �ضرق 10 مكتب 3 مبنى عي�ضى 
حممد القبي�ضي هاتف - 025541624 

مب��وج��ب ذل��ك الخ��ط��ار - ف��ان امل��ن��ذر يخطر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد املبلغ املرت�ضد بذمته وق���دره ) 
( وذلك  الف وثلثمائة واثنا ع�ضر درهما و�ضت فل�ضا فقط ل غري  ( دره��م ) ثلثة وثلثون   33312.06
خلل مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا الإعلن - واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �ضيارة املنذر اليه 
واملرهونة للمنذر ) كيا �ضرياتو - �ضالون / بيج  / 2013 ( رقم ) 39757 / 11 / ابوظبي / خ�ضو�ضي (  طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2461  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ب�ضري  جافيد  مالك  عليه/كمران  املدعي  اىل 
اأقام  اآل علي قد  الناخي  التجاري )فرع( وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب  ابوظبي  بنك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )3913308.87(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعي  ت�ضمني  دره��م 
رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها 
Ch1.B.8 لذا  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة  جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/12/20  
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8544   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  بي ار تي انرتبري�ضي�ض - �ض ذ م م      

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 40203.33 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI N  97746 ا���ض ( رق��م )  ت��وي��وت��ا / ه��اي   ال�����ض��ي��ارة ) 
ابي�ض  ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ   /  2013  /  N

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2203  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1- عبيد بن جدمي ال�ضويدي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونيه جمهول 
املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي/قد  ان  القامة مبا  حمل 
يف  الف�ضل  وقبل  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/10/30  حكمت 
ليحلفها  ال�ضويدي(  ج��دمي  بن  املوؤ�ض�ضة)عبيد  ملالك  احلا�ضمة  اليمني  بتوجيه  املو�ضوع 
ل  اهلل  دف��ع  حممدين  اهلل  دف��ع  املدعية/جنوى  ان  العظيم  ب��اهلل  التالية:اق�ضم  بال�ضيغة 
ت�ضتحق حتى تاريخ انتهاء خدماتها مبلغ )7500( درهم ول مبلغ )5000 درهم( التي تطالب 
اقول �ضهيد  املاثلة كعمولة عن ق�ضيتني جلبتهما للمكتب واهلل على ما  الدعوى  بهما يف 
املحكمة  لها  وح��ددت   ، بالن�ضر  التمهيدي  باحلكم  للعلن  جل�ضة:2017/12/25  وح��ددت 

 .ch1.A.5:جل�ضة يوم الثنني املوافق:2017/12/25 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3474  جتاري جزئي

داد ع��وان جمهول حمل الق��ام��ة مبا  ع��وان ج��ول  املدعي عليه/حممد منري  اىل 
الناخي  )ف��رع( وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب  التجاري  ابوظبي  املدعي/بنك  ان 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال 
وقدره )368142.83( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ض  املوافق 2017/12/20   وح��ددت لها جل�ضة يوم الربعاء 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اخلميس   14   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12198  31
Thursday  14   December   2017  -  Issue No   12198

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإعالن بالن�شر

رقم 2017/8590   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

املنذر اليه /  حممد امران لتجارة احلديد     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 67075.62 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
DUBAI  90448  ( رق��م  اب(  بيك   /  200 ال   / ميت�ضوبي�ضي   ( 
 /K / 2015 / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8668   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  فيوت�ضر �ضتار لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 52811.01 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 F / تويوتا / فورت�ضر / ا�ضتي�ضن / خ�ضو�ضي ( رقم ) 62765 / دبي (
/ فورت�ضر / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7625   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  هينق يب للتجارة العامة - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 182850.43 ( درهم 
نتيجة الخلل بعقد بيع التق�ضيط وذلك خلل ا�ضبوع من تاريخ الن�ضر 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�ضيارة ) بي 
Q / ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 37679 / دبي� LI / 740 / ام دبليو 
 / LI740 / ابي�ض  ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإعالن بالن�شر

رقم 2017/8588   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

املنذر اليه /  ان�ضوبيت للتجارة - �ض ذ م م     
 )  101755.88  ( وق���دره  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI  10326  ( رقم  �ضالون(   / ت�ضارجر   / )دودج   ال�ضيارة 
 /B / 2013 / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8628   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  مي�ضت للمتاجرة اللكرتونية - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 38232.92 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 / O / ني�ضان / تيدا / هات�ضباك / خ�ضو�ضي ( رقم ) 93810 / دبي (
تيدا / ف�ضي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8611   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  وان ني�ض انرتنا�ضيونال - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 105948.63 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
C ا�ضتي�ضن / خ�ضو�ضي ( رق��م ) 72057 / دب��ي /    / Q7 / اودي ( 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ابي�ض   /  Q7

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اإعالن بالن�شر

رقم 2017/8589   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

املنذر اليه /  �ضركة ديف�ضكو لتاأجري ال�ضيارات -  �ض ذ م م 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 22720.03 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI  17169  ( رق���م  ه��ات�����ض��ب��اك(  ري���و /  ك��ي��ا /   (  ال�����ض��ي��ارة 
 /J / 2013 / بيج ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8623   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  اي�ض انرتنا�ضيونال للتجارة العامة     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 45983.89 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 / P / ني�ضان / �ضني / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 50670/ دبي (
�ضني / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8609   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  مطعم اب�ضار ايراين - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 57829.66 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
) فولك�ضواجن / جولف / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 24949 / دبي / 
P / جولف / احمر ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8654   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  بو�ضياراج جرياد لوردوراج     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 45980.45 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
) تويوتا / لندكروزر/ �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 14930 / دبي / 
املنذر مع حفظ  G/ لندكروزر / ذهبي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8631   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  التنني الذهبي لتجارة العب - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 175346.72 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
) تويوتا / لندكروزر / ا�ضتي�ضن / خ�ضو�ضي ( رقم ) 66855 / دبي / 
J / لندكروزر / ابي�ض لوؤلوؤي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8613   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  املنتظم  لتاأجري ال�ضيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 55696.7 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 O / ني�ضان / �ضينرتا / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 16035 / دبي (
/ �ضينرتا / احمر ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8616   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الرهيب خلدمات التنظيف     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 121398.64 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة ) 
 / O / ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 8045 / دبي�  LI / 750 / بي ام دبليو 
ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة   /  LI 750

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8627   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  جينيال لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 20426.16 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة ) 
M / هات�ضباك / خ�ضو�ضي ( رقم ) 75137 / دبي / I10 / هايونداي 
I10/ رمادي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8579   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ا�ضطول امل�ضتقبل لتاأجري ال�ضيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 72066.11 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
) هايونداي / النرتا / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 44836 / دبي / 
Q / النرتا / ف�ضي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8620   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  كارما ماركيتينج - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 57680.67 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 L / ني�ضان / ق�ضقاي /ا�ضتي�ضن / خ�ضو�ضي ( رقم ) 70844 / دبي (
/ ق�ضقاي / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8629   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  كل�ض �ضاينريجي لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 16053.3 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
) هايونداي / اك�ضنت / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 87563 / دبي / 
O / اك�ضنت / ف�ضي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8592   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ريال هايت�ض للو�ضاطة العقارية     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 42105.84 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 P / ني�ضان / �ضينرتا / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 27620 / دبي (
/ �ضينرتا / ف�ضي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8618   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  جينيال لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 19151.54 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
) كيا / ريو / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 95247 / دبي / O / ريو / 
ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8624   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �ضركة فوك�ض �ضتار لتجارة مواد البناء - ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 79574.24 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 /G دب��ي /  ( رق��م ) 86165 /  ف��ان / خ�ضو�ضي  ) تويوتا / هاي�ض / 
كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ابي�ض   / هاي�ض 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8581   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  را�ضا�ضيكار �ضينادهامبى �ضينادهامبى     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 41385.19 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 Q / تويوتا / كورول / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 89347 / دبي (
/ ك��ورول / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8622   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �ضركة الحلم الذهبية لل�ضياحة - ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 68861.6 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 D / تويوتا / بريفيا / ا�ضتي�ضن / خ�ضو�ضي ( رقم ) 77962 / دبي (
/ بريفيا / ابي�ض لوؤلوؤي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8576   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ديباك مينون رافيندرا بادهامينون     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 46084.86 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة ) 
 H / ميت�ضوبي�ضي / لن�ضر / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 89755 / دبي 
كافة  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�ضاحلكم  املمولة   ) رم���ادي   / لن�ضر 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8594   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �ضهيل عبد اهلل     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 43513.04 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 Q / تويوتا / افانزا / ا�ضتي�ضن / خ�ضو�ضي ( رقم ) 66522 / دبي (
املنذر مع حفظ كافة  املمولة ل�ضاحلكم من قبل   ) افانزا / رم��ادي   /

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8595   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  توب لك�ضري �ضتار للموا�ضلت - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 123112.38 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 / O / ني�ضان / باترول / ا�ضتي�ضن / خ�ضو�ضي ( رقم ) 3407 / دبي (
باترول /بيج ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8636   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  نور اخلليج للتجارة - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 28183.98 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
SHARJAH  ) جاك / بيك اب / كابينه واح��ده ( رقم ) 39860 
1 / 2014 / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8653   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  انى واي ين كيو لتجارة النظارات - �ض ذ م م      

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 58492.18 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI  33098  ( رق��م  ���ض��ال��ون(   / واج���ن   / فولك�ض   (  ال�ضيارة 

Q / 2015/ ف�ضي( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8614   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الغامن لتجارة منتجات احلديد - ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 47577.66 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
) ني�ضان / اورفان / فان �ضحن / خ�ضو�ضي ( رقم ) 71574 / الفجرية 
/ A / اورف��ان / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8650   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  حممد �ضعد حافظ حممد ا�ضلم     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 43228.84 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
 /  DUBAI  96356 ( رق��م   ) هات�ضباك   / تيدا   / ني�ضان   (  ال�ضيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ابي�ض   /  2013  /  Q

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8642   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  العاملية كار لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 41994.04 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI / 13796 ( رقم ) ال�ضيارة ) هيونداي / الينرتا / �ضالون 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ف�ضي   /  2015  /  Q

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8603   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  اجلديد لتاأجري ال�ضيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 42999.41 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 O / هايونداي / �ضوناتا / �ضالون / خ�ضو�ضي ( رقم ) 8490 / دبي (
/ �ضوناتا / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8649   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  مرت�ضى ح�ضن علي     

 )  120824.54  ( وق���دره  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
/DUBAI  39257  ( رق��م   ) ا�ضتي�ضن   / اي���دج   / ف���ورد   (  ال�����ض��ي��ارة 
R/ 2014 / ابي�ض( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8652   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه / لولوه     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 35960.43 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
 /DUBAI  60685 ( رق��م   ) ���ض��ال��ون   / ���ض��ريات��و   / كيا   (  ال�����ض��ي��ارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) رم��ادي   /2013  /  E

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8639   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ح�ضام حممد فرج علي     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 32295.43 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
/AJMAN 13570( رق���م   ) خ�ضو�ضي   / اك����ورد   / ه��ون��دا   ( 
ا�ضود( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة   /2013/B

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8651   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ب�ضري فاليا برامبات عبداهلل اوليبيل �ضاليل     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 64259.42 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
 /  DUABI  91002  ( رق���م   ) ا�ضتي�ضن   / ادج   / ف���ورد   (  ال�����ض��ي��ارة 
N/ 2011/ عنابي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8645   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ا�ض بي جي لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م      

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 56256.73 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �ضي�ضطر  وال   ، الن�ضر  ت��اري��خ 
/  DUBAI  46624  ( رق��م  ���ض��ال��ون(   / ري��و   / كيا   ( ال�ضيارة   على 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) احمر    /  2015  /  L
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8646   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �ضاهمري لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م      

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 31121.07 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
 / DUABI  ال�ضيارة ) تويوتا / ك��ورول / �ضالون ( رقم ) 98077 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ا�ضود   /  2014  /  H

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8546   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ا�ض بي جي لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م 

���ض��داد مبلغ وق����دره ) 60534.8 (  ب�����ض��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �ضي�ضطر  وال   ، الن�ضر  ت��اري��خ 
DUABI ك��ي��ا / ري���و / ���ض��ال��ون ( رق���م ) 47037  ال�����ض��ي��ارة )   ع��ل��ى 

L / 2015 / ازرق ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8540   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  املهاين لتجارة قطع غيار ال�ضيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 17752.41 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة ) 
SHRJAH / 32317 ( رقم ) ني�ضان / 2400 / بيك اب كابينه واحده 
املنذر مع حفظ كافة  2/ 2015 / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8648   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ا�ض بي جي لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 46400.05 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �ضي�ضطر  وال   ، الن�ضر  ت��اري��خ 
DUABI رق���م ) 47059  ري���و / ���ض��ال��ون(  ك��ي��ا /  ال�����ض��ي��ارة )   ع��ل��ى 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ابي�ض   /  2015  /  L

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8548   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ابتو�ض لتعهدات جتهيز املن�ضات العامة - �ض ذ م م     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 56447.78 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI  25221  ( رق���م   ) ���ض��ال��ون   / �ضني   / ني�ضان   (  ال�����ض��ي��ارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ف�ضي   /  2014  /  P

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8542   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه / �ضليم منري عزام     

���ض��داد مبلغ وق����دره )77261.83 (  ب�����ض��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI 72602 ( رقم ) ال�ضيارة ) هيونداي / تو�ضان / ا�ضتي�ضن 

كافة  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ضاحلكم من قبل   ) ازرق   /  2016  /  I
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8647   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ال�ضول الذهبية لتاأجري ال�ضيارات     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 71309.02 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI الينرتا / �ضالون( رقم ) 10625   /  ال�ضيارة ) هيونداي 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) ابي�ض   /  2015  /  F

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8547   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ا�ضطول امل�ضتقبل لتاأجري ال�ضيارات     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 72131.11 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
DUBAI / 44839 ( رقم ) ال�ضيارة ) هيونداي / الينرتا / �ضالون 
املنذر مع حفظ كافة  Q / 2015 / بيج ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8541   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه / املهاين لتجارة قطع غيار ال�ضيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 17628.59 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
SHRJAH / 32280 ( رقم ) ني�ضان / 2400 / بيك اب كابينه واحده( 

املنذر مع حفظ كافة  2/ 2015 / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8545   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الفرات لتاأجري ال�ضيارات      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره ) 19896.41 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة 
الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�ضيارة 
 SHARJAH  36875 ( رق��م  ���ض��ال��ون(   / ال��ي��ن��رتا   / ه��ي��ون��داي   ( 
2 / 2014 / ابي�ض ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8539   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الفرات لتاأجري ال�ضيارات     

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ض��رورة ���ض��داد مبلغ وق���دره ) 29587.42 ( 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
 SHARJAH  ال�ضيارة ) ني�ضان / تيدا / �ضالون ( رقم ) 34702 
2 / 2014 / ف�ضي ( املمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8543   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه /  جمموعه افكت�ض لدرة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات     

���ض��داد مبلغ وق����دره ) 70562.3 (  ب�����ض��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�ضيط  بيع  بعقد  الخ���لل  نتيجة  دره��م 
، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�ضر 
 /DUBAI 20415 ( رقم ) ال�ضيارة ) تويوتا / فورت�ضر / ا�ضتي�ضن 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  املمولة   ) لوؤلوؤي  ابي�ض   /  2014  /G

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2107  جتاري كلي

راوتر  خ��اين  ناجور  بيجو   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  م��ارت  عليه/ايزي  املدعي  اىل 
3- راجي�ض �ضرييات داموداران ناير نيليارى كولرى 4-رينى مول جوزيف فيلبانييل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضركة املراعي المارات �ض.ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/

ح�ضام بن موفق بن حممد اليو�ضف - ب�ضفته مدير املدعية وميثله:يو�ضف حممد احمد 
يو�ضف احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )2.450.777( وق��دره 
تاريخ ال�ضتحقاق يف:2017/8/13 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/12/27  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2449  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�ضركة جراى ا�ضتون للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- فهد حممد اأ�ضرف 
ان  القامة مبا  للتجارة جمهول حمل  اأ�ضتون  �ضركة جراي  ري�ضاموال/ب�ضفته مالك 
املدعي/�ضركة مالتا مانيوفاكت�ضرينج اندر�ضرتيز قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم   )568188( وق��دره  مببلغ  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/12/18  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2049  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�ضركة �ضوريا للزياء �ض.ذ.م.م ب�ضفتها ال�ضركة املدينة 2- برمي كومار نافلين ب�ضفته 
�ضريك وكفيل �ضخ�ضي 3- كمال ناولين برمي كومار ناولين ب�ضفته �ضريك وكفيل �ضخ�ضي 4- رايف برمي 
كومار برمي كومار نافلين ب�ضفته �ضريك وكفيل �ضخ�ضي 5- راجي�ض برمي كومار برمي كومار نافلين 
ت�ضامنية  كفيلة  ب�ضفتها  ����ض.ذ.م.م  لللكرتونيات  �ضوريا  �ضركة   -6 �ضخ�ضي  كفيل  ب�ضفته  نافلين 
عليك  اأق��ام  قد  التجاري  دبي  املدعي/بنك  ان  القامة مبا  الوىل جمهول حمل  عليها  املدعي  ملديونية 
بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان يدفعوا للبنك  بالزام املدعي عليهم  الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
ت��اري��خ:2017/7/26 وحتى  املدعي مبلغ وقدره )5.256.118( درهم والفائدة التاخريية بواقع 12% من 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  مع  التام  ال�ضداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ 
 Ch2.E.22 املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/12/18  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2320  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-احمد مو�ضى علي بور 2- روجري مابوكو مونيا بور اجنا 
3- هاو�ض اوف توباكو �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بدر را�ضد 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املو�ضى احلمادي  البلو�ضي وميثله:ابراهيم علي  مراد 
اتعاب  وم��ق��اب��ل  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  بتعيني م�ضفي  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/12/25 ال�ضاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1709  جتاري كلي
اهلل حاجي  ا�ضد   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اهلل حممود  1-ا�ضد   / عليه  املدعي  اىل 
لل�ضتثمار  العربي  امل�ضرف  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كفيل   - حممود 
والتجارة اخلارجيه )امل�ضرف( وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد اأقام 
بالت�ضامن  والثاين  الوىل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
درهم   )4.379.190.76( وقدره  مبلغ  املدعي  للم�ضرف  يوؤديا  بان  والتكافل  والت�ضامم 
الر�ضيد امل�ضتحق كما يف تاريخ:2017/7/17 والفوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
ومن وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/12/21 ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/264  عقاري كلي 
ال��ع��ق��اري��ة ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ���ض��رك��ة م��ي��م��ون للو�ضاطة  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
  2017/10/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ب��دري  عبداهلل  املدعي/بهادر 
البيع  عقود  بف�ضخ  ذ.م.م  العقارية  للو�ضاطة  ميمون  ل�ضالح/�ضركة  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
الثلث املوؤرخة:2007/11/1 �ضند الدعوى عن الوحدات 1004و1006و1211 يف م�ضروع �ضامبيونز 
للمدعي مبلغ ومقداره  ت��رد  ان  املدعي عليها  وب��ال��زام  دب��ي  الريا�ضية  دب��ي  الكائن مبدينة   4 ت��اور 
)1.423.928( درهم عن جمموع ثمن الوحدات املدفوع وبالزامها ب�ضداد مبلغ ومقداره )137.519( 
احلا�ضل  الق�ضائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا  �ضنويا   %9 ب��واق��ع  املبلغني  ع��ن  وال��ف��وائ��د  دره��م��ا 
يف:2014/3/2 وحتى متام ال�ضداد كما الزمتها بامل�ضروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/716  جتاري كلي 

كفيلة  ب�ضفتها  م.د.م.�����ض(  وورل��دواي��د  )تو�ض  تي  ال  جي  وورل��دواي��د  تو�ض  عليه/1-  املدعي  اىل 
ب�ضفته كفيل  �ضاند  رام  ناراين  رام�ضاندانى   -2 ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  تو�ض  ملديونية  و�ضامنة 
و�ضامن ملديونية تو�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  التجاري 
اعله ل�ضالح/بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
وثمانون  وت�ضعه  دره��م  و�ضتون  وث��لث  وثلثمائة  ال��ف  وخم�ضون  و�ضبع  و�ضتمائة  مليني  )ارب��ع 
والزمت  ال�ضداد  متام  وحتى  ت��اري��خ:2017/3/28  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  فل�ض( 
املدعي عليهم بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابل 
با�ضم �ضاحب  لن�ضر هذا الع��لن �ضدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2276  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�ضوق احلظ للتجارة العامه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ يو بيه ا�ض جلف ذ.م.م/فرع دبي وميثله:ح�ضني علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام 
 )628745.19( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق 
وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/12/25 ال�ضاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض 
على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1898  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- ح�ضن عتيق �ضليمان عنرب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
البنك التجاري الدويل �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حممد ر�ضول علي الهرمودي مبا ان 
املدعي/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم 
املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/12/11  حكمت  املحكمة  ب��ان 
�ضاحب  املخت�ض  امل�ضريف  اخلبري  بندب  املو�ضوع  يف  الف�ضل  وقبل  احل�ضوري  مبثابة 
وحددت   ، اجلل�ضة  بتلك  ال�ضادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور 
يف  �ضباحا  ال�����ض��اع��ة:09:30  امل�����واف�����ق:2017/12/25  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  املحكمة  لها 

القاعة:ch2.E.21 يف حالة عدم �ضداد املدعي امانة اخلبري. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3939  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/رولن طانيو�ض �ضفري جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/اطل�ض للمفرو�ضات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
1. وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق 2017/12/26  ال�ضاعة 8.30 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض 
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3755  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م 2- ذروجناناباري  الفنية  ار 3 للخدمات  املدعي عليه / 1-ب��اري  اىل 
باملانى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ الوادي للنقليات �ض.ذ.م.م قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبةبرد املعدات الثقيله او بدفع قيمتهم بواقع 
)230000( درهم والزامهم مت�ضامنني بالر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2018/1/10 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على الأقل ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3781  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل �ضعيد مبارك عبيد املزروعي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/اآر بي ام لتاأجري ال�ضيارات ذ.م.م وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�ضمي  برهان 
وقدره )19200( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�ضة يوم الثلثاء املوافق 2017/12/19 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3512  جتاري جزئي

امي�ضا   -2 الرفاعي  حجو  اخلالد  حممد  ع��لء  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
للتجارة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضعود ابراهيم �ضيف ابراهيم 
اليا�ضي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بت�ضليم دفاتر وم�ضتندات 
جل�ضة  لها  وح��ددت  والتعاب.  وامل�ضاريف  والر�ضوم  و�ضيكات  جتارية  وفواتري 
 Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة   2017/12/20 املوافق  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3799  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ك�ضري لل�ضفر وال�ضياحة ذ.م.م 2- دين حممد كل حممد جمهول 
�ضيد عمران نقوي  املدعي/�ضيد جعفر حممد جعفر نقوي  ان  حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطرو�ضي  بخيت  احمد  م��روان عبداهلل  وميثله:عبداهلل 
مبا  دره��م   )495.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
يعادل قيمة ال�ضيكات مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام 
املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ضاريف  والر�ضوم  ال�ضداد 
2017/12/26  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2086  جتاري جزئي
القامة  املحريبي جمهول حمل  عليه/عبداهلل ح�ضني عبداهلل ح�ضن  املدعي  اىل 
حممد  مالكها  وميثلها  فردية  موؤ�ض�ضة  لللكرتونيات  املدعي/�ضنرتون  ان  مبا 
الزعابي  ع��ب��داهلل  مطر  وميثله:عبداهلل  امل��ه��ريي  غليطة  ب��ن  خليفة  علي  احمد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )12.075(
املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/12/28  
ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3690  جتاري جزئي
القامة مبا  قادر عبدالقادر جمهول حمل  املدعي عليه/باليكاندى جينو�ض  اىل 
حممد  اهلل  مال  وميثله:نا�ضر  عامه  م�ضاهمه  �ضركة  الهلل  املدعي/م�ضرف  ان 
غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)80.755.75( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم 
الثلثاء املوافق 2017/12/26  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

       اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3225  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �ضركة احمد �ضريف للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد ر�ضا 
عبدالرحمن �ضريف جمهول حمل القامة

مبا ان املدعي/بنك دبي ال�ضلمي )�ضركة م�ضاهمه عامة(
نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2017/12/11 يف الدعوى 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�ضيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���له  امل��ذك��ورة 
وق��د حت��ددت جل�ضة ي��وم الث��ن��ني امل����واف����ق:2017/12/25 ال�����ض��اع��ة:08:30 �ض 

بالقاعة:ch1.C.13 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

“ )�ض.ذ.م.م( �لعامة  للتجارة  ا�ض���م ال�ضركة : “ رو�ضتينبريج 
 – العقارية  2303 ملك اعمار  707098 عن�وانها : مكتب رقم   : الرخ�ض��ة  رقم 
برج خليفة  ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة  رقم القيد بال�ضجل التجاري 
مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1134093  :
، وذلك مبوجب  ال�ضركة املذكور اعله  التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بانحلل 
القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ )2017/09/14( وامل�ضدق 
او  اعرتا�ض  لديه  من  وعلى  لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/14( 
للعمال  منت  مركز  ملك   )9  -  10( مكتب  يف  املعني  امل�ضفي  اىل  التقدم  مطالبة 
 )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  : هاتف    - البطني  رق��ة   -
م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العلن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق �حل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني  
)�ض.ذ.م.م(    « العامة  للتجارة  رو�ضتينبريج   « بت�ضفية  للقيام  اع��له  املذكور  امل�ضفي 
– برج خليفة  وذلك مبوجب  2303 ملك اعمار العقارية  وعنوانها  : مكتب رقم 
القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ )2017/09/14( وامل�ضدق 
لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/14(  وعلى من لديه اعرتا�ض او 
للعمال  منت  مركز  ملك   )9  10-( مكتب  يف  املعني  امل�ضفي  اىل  التقدم  مطالبة 
 )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  : ه��ات��ف   - البطني  رق��ة   - 
م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العلن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�ض���م ال�ضركة : “ �ينفايرون ري�ضور�ضيز “ )�ض.ذ.م.م( 
رقم الرخ�ض��ة : 680016  عن�وانها : مكتب رقم 204 ملك ال�ضيخ احمد بن مكتوم 
ذات م�ضئولية   : ال��ق��ان��وين     ال�ضك�ل  التجاري   – املركز  – بردبي  ال مكتوم  جمعه 
حمدودة  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1106068  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بانحلل ال�ضركة 
املذكور اعله ، وذلك مبوجب القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ 
)2017/11/02( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/11/02(  
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10 - 9( 
– 04( فاك�ض   2226266( : البطني - هاتف  ملك مركز منت للعمال - رقة 
يف  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضتحبا   )04 –  2223773(

خلل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

“ )�ض.ذ.م.م( �لتكنولوجيا  خلدمات  ا�ض���م ال�ضركة : “ �ضيكيورفيو 
رقم الرخ�ض��ة : 677804  عن�وانها : مكتب رقم 501 – ملك فا�ضل العلي واحمد 
القيد  : ذات م�ضئولية حم��دودة  رقم  القانوين  ال�ضك�ل  – بردبي - الرب�ضاء   انوهي 
بال�ضجل التجاري : 1103592  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي 
باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بانحلل ال�ضركة املذكور اعله ، وذلك 
مبوجب القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ )2017/11/14( 
لديه  من  وعلى    )2017/11/14( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�ضيد  ل��دى  وامل�ضدق 
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10 - 9( ملك مركز منت 
للعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 
م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من   )04

تاريخ ن�ضر هذا العلن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي :  يو�ضف بن خادم لتدقيق �حل�ضابات  
البطني مبوجب هذا  رقة   - : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  عن���وان����ه 
تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها 
)�ض.ذ.م.م(   « ري�ضور�ضيز  اينفايرون   « بت�ضفية  للقيام  اعله  املذكور  امل�ضفي  بتعيني 
وعنوانها  : مكتب رقم 204 ملك ال�ضيخ احمد بن مكتوم جمعه ال مكتوم – بردبي 
– املركز التجاري وذلك مبوجب القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ 
)2017/11/02( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/11/02(   
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10 - 9( 
– 04( فاك�ض   2226266( : البطني - هاتف  ملك مركز منت للعمال - رقة 
يف  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضتحبا   )04 –  2223773(

خلل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق �حل�ضابات
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها 
بتعيني  امل�ضفي املذكور اعله للقيام بت�ضفية » �ضيكيورفيو خلدمات التكنولوجيا » 
 – انوهي  العلي واحمد  – ملك فا�ضل   501 رق��م  )�����ض.ذ.م.م(  وعنوانها  : مكتب 
بردبي - الرب�ضاء  وذلك مبوجب القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ 
)2017/11/14( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/11/14(   
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10 - 9( 
– 04( فاك�ض   2226266( : البطني - هاتف  ملك مركز منت للعمال - رقة 
يف  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضتحبا   )04 –  2223773(

خلل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
دائرة االرا�شي واالأمالك

اعالن حكم بالن�شر - اإعالن حكم غيابي
يف الدعوى رقم 2017/08713   جتاري  اإيجارات

املحكوم له طالب العلن / مبارك عي�ضى �ضعيد املن�ضوري 
املحكوم عليها املطلوب اعلنه / �ضيف�ضتار فود هاو�ض 

العنوان : جمهول حمل القامة 
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/11/21    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :  املدعي عليها 1 الول 
الزام املدعي عليه : الزام املدعي عليه ب�ضداد بدل اليجار 18083 درهم للفرتة 

من 2017/1/1 وحتى 2017/7/31 
للمدعية  وت�ضليمها  املوؤجرة  العني  باخلء  عليه  املدعي  ال��زام   : العني  اخ��لء 

خالية من �ضواغلها 
الر�ضوم وامل�ضاريف : الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضروفات الدعوى. 

وحيث ان القانون قد الزم باعلن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية



ثقافة وفن�ن

34
»دبي للثقافة« ت�ستقبل وفًدا من قن�سلية اأذربيجان يف مكتبة الطوار

•• دبي –الفجر:

)دبي  وال��ف��ن��ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  ا�ضتقبلت 
الثقافة،  ب�������ض���وؤون  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة(، 
وال����ف����ن����ون، وال��������رتاث يف الإم����������ارة، وف�������ًدا من 
تراأ�ضه  اأذربيجان،  جلمهورية  العامة  القن�ضلية 
دبي  مكتبة  يف  زادا،  اإ�ضماعيل  القن�ضل  ���ض��ع��ادة 

العامة – فرع الطوار.. 
ت��ع��زي��ز مبادرات  اإط����ار  ال���زي���ارة يف  وت���اأت���ي ه���ذه 

حيث  ال�ضديقني.  البلدين  بني  الثقايف  التبادل 
اط��ل��ع ال��وف��د الأذرب��ي��ج��اين خ��لل ال��زي��ارة على 
خمتلف اخلدمات التي تقدمها خمتلف الفروع 
املتوافرة،  وامل��راف��ق  العامة،  دب��ي  ملكتبة  التابعة 
والتي تكون متاحة لل�ضتخدام، مبا يعود بالنفع 

على جميع الأفراد واملوؤ�ض�ضات. 
ال��ت��ع��اون بني  �ضبل  مناق�ضة  ال��زي��ارة  خ��لل  ومت 
الطرفني، اإ�ضافة اإىل تبادل اخلربات من خلل 
باكو، عا�ضمة جمهورية  العامة يف  املكتبة  زي��ارة 

اأذربيجان. ومن جانبه عرب �ضعادة القن�ضل عن 
التي تقدمها مكتبة  املتميزة  اإعجابه باخلدمات 
على  �ضعادته  اأثنى  كما  جلمهورها،  العامة  دب��ي 
ا���ض��ت��خ��دام اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ف��ن��ي��ة، م��ن اأجل 
توفري املعرفة، واإتاحتها ب�ضهولة جلميع �ضرائح 
�ضعادة  وق�����ام  امل��ج��ت��م��ع مب��خ��ت��ل��ف ج��ن�����ض��ي��ات��ه��م. 
رئي�ض  كتاب  العامة  دبي  باإهداء مكتبة  القن�ضل 

جمهورية اأذربيجان. 
اإدارة  مدير  م�ضعود،  بن  ح�ضة  الدكتورة  وقالت 

للثقافة  دب��ي  لهيئة  التابعة  العامة  دب��ي  مكتبة 
ال���وف���د ال�ضيف  ب��ا���ض��ت��ق��ب��ال  ���ض��ع��دن��ا  وال���ف���ن���ون: 
اأذربيجان  جل��م��ه��وري��ة  ال��ع��ام��ة  القن�ضلية  م��ن 
ال�����ض��دي��ق��ة يف دب���ي. ون��ع��رب ع��ن ���ض��ك��رن��ا البالغ 
جمهورية  م��ن  القيمة  للكتب  القن�ضل  ل�ضعادة 
اأذرب��ي��ج��ان ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ل��ن��ا، ح��ي��ث �ضت�ضهم يف 
و�ضت�ضكل  العامة،  دبي  مكتبة  جمموعات  تنمية 
اإ�ضافة اإىل املجموعات املعرفية ملكتباتنا. اإن هذه 
اإطار اجلهود التي تبذلها دبي  الزيارة ت�ضب يف 

للثقافة جلعل مكتبة دبي العامة وجهة للتعريف 
بثقافات ال�ضعوب واحت�ضانها، وملتقى حلوارات 
حول  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  ال�ضعوب  وث��ق��اف��ات 

العامل.
لتعزيز  ت�ضعى  العامة  دب��ي  مكتبة  اأن  اإىل  ي�ضار 
وتبذل  رائ��دة،  عاملية  ثقافية  دبي كوجهة  مكانة 
املبادرات  م��ن  الكثري  وتطلق  املخل�ضة  امل�ضاعي 
اأبرمت  اأن  ل��ه��ا  و���ض��ب��ق  ال��غ��اي��ات،  ه���ذه  لتحقيق 
حملية  موؤ�ض�ضات  م��ع  ثقافية  ���ض��راك��ة  ع��لق��ات 

وعاملية يف العديد من الدول حول العامل.
يذكر اأن �ضبكة فروع »مكتبة دبي العامة« تت�ضمن 
اإ�ضافة  للأطفال،  و�ضبعة  للكبار  مكتبات  ثماين 
درا�ضية.  وقاعات  الأغ��را���ض  متعددة  قاعات  اإىل 
باأنظمة  البع�ض  ببع�ضها  املكتبة  ف��روع  وتت�ضل 
الكمبيوتر التي تربطها مبكتبات حديثة اأخرى 
ما يتيح للأع�ضاء فر�ضة الطلع على جمموعة 
من  وا�ضعاً  طيفاً  تغطي  التي  الكتب  من  كبرية 

املوا�ضيع، باللغتني العربية والإجنليزية.

»الثقافة وال�سياحة« تطلق برنامج النخبة ال�ستقطاب املوؤمترات العاملية اإىل اأبوظبي

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة 
لفرع »اأدب الطفل« بدورتها الثانية ع�سر ة

اأطلقت دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي م�ضاء اأم�ض الأول 
ابوظبي  يندرج �ضمن مبادرات مكتب  الذي  النخبة  برنامج 
عامليا  مركزا  اأبوظبي  اإم���ارة  جعل  اإىل  الهادفة  للموؤمترات 

رائدا ومتقدما ل�ضناعة فعاليات الأعمال.
ح�����ض��ر ح��ف��ل الط����لق - ال����ذي اأق��ي��م يف ج��زي��رة ن����وراي يف 
و�ضلطان  ال��دائ��رة  ع��ام  غبا�ض مدير  �ضيف  �ضعادة   - ابوظبي 
الظاهري املدير التنفيذي لقطاع ال�ضياحة يف الدائرة وعدد 

من اأع�ضاء النخبة.
وي�ضم الربنامج اأع�ضاء النخبة من خرباء اأكادمييني وعلماء 
وباحثني ومتخ�ض�ضني يف كافة املجالت واأطباء وم�ضوؤولني 
تعاون  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  �ضي�ضعون  اأع��م��ال  وق����ادة  حكوميني 
تطوير العطاءات الرامية اىل زيادة عدد املوؤمترات الدولية 

التي تعقد يف العا�ضمة ابوظبي.
الثقافة  دائ���رة  ع��ام  مدير  غبا�ض  �ضعيد  �ضيف  �ضعادة  وق��ال 
ابوظبي  مكتب  يف  النخبة  ب��رن��ام��ج  ان��ط��لق  اإن  وال�ضياحة 
تنمية  حتقيق  اىل  ال��دائ��رة  �ضعي  �ضمن  ي��اأت��ي  ل��ل��م��وؤمت��رات 
للقطاع  ال��دائ��رة  تنظر  حيث  الم���ارة  يف  م�ضتدامة  �ضياحية 
القوة  باعتباره  الع��م��ال  �ضياحة  قطاع  وبخا�ضة  ال�ضياحي 
الداعة نحو التحول اىل القت�ضاد البديل بف�ضل قدرته على 

تنويع املوارد وتنمية اقت�ضاد املعرفة.
واأ���ض��اف غبا�ض: ن��وؤك��د م��ن خ��لل ه��ذا ال��ربن��ام��ج ان دائرة 
الأولوية  ال�ضرتاتيجية  �ضراكاتها  تويل  وال�ضياحة  الثقافة 
جتاه  بامل�ضوؤولية  والل��ت��زام  املجتمعي  التكاتف  تعزيز  جلهة 
خلل  من  وتعمل  ابوظبي  ام��ارة  يف  املجتمع  �ضرائح  جميع 

فعالياتها ومبادراتها املتنوعة على تر�ضيخ اأ�ض�ض التكامل يف 
الدور وامل�ضوؤولية التي تقع على عاتق الدائرة و�ضركائها.

ا�ضتقطاب  ع��ل��ى  �ضيعملون  النخبة  اأع�����ض��اء  ان  اإىل  واأ����ض���ار 
موؤمترات دولية كربى اىل ابوظبي وتقدمي امل�ضاندة والدعم 
فعاليات  وج��م��ي��ع  امل���وؤمت���رات  تنظيم  يف  ال��ع��ام��ل��ة  لل�ضركات 
من  ميكنها  مب��ا  واملنظمات  واملوؤ�ض�ضات  وامل��ع��ار���ض  احل��واف��ز 
ط��ل��ب تنظيم م���وؤمت���رات وف��ع��ال��ي��ات وم��ل��ت��ق��ي��ات الع��م��ال يف 

اأبوظبي.
التنفيذي  املدير  الظاهري  املطوع  �ضلطان  رحب  جانبه  من 
ابوظبي   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  ال�ضياحة  لقطاع 
»النخبة«  ب��رن��ام��ج  �ضمن  ف��ري��ق  اأول  يف  اجل���دد  ب��الأع�����ض��اء 
امل�ضاعي  ب��اأن  ثقته  عن  ..معربا  ع�ضوا   19 عددهم  والبالغ 

الدوؤوبة لأع�ضاء الربنامج �ضتعود بالكثري من الفوائد على 
ابوظبي متاما مثلما �ضتعود على الأع�ضاء نف�ضهم.

ولفت الظاهري اىل ح�ضول كل ع�ضو يف الربنامج على باقة 
املزايا  هذه  اأن  ..مو�ضحا  اإليه  الن�ضمام  مبجرد  املزايا  من 
�ضت�ضهم بالرتقاء مبكانة وم�ضرية الأع�ضاء املهنية يف جمال 
خربتهم كما �ضي�ضهم بالرتقاء مبكانة املوؤ�ض�ضة التي يعملون 

فيها على حد �ضواء.
ويكت�ضب اأع�ضاء برنامج النخبة عددا من املزايا عند التوقيع 
اأبرزها تعزيز �ضريتهم الذاتية يف جمال  على الربنامج من 
يعملون  التي  املوؤ�ض�ضة  �ضهرة  م�ضتوى  ورف��ع  اخت�ضا�ضاتهم 
احلكوميني  وامل�ضوؤولني  القادة  اأم��ام  جهودهم  وتكرمي  فيها 
املحلية مع  اخل��ربات  وت��ب��ادل  ال��رتوي��ج  اإىل  اإ�ضافة  املحليني 

الآخرين يف القطاع الذي يعملون به.
ال�ضياحي عموما  القطاع  النخبة يف تطوير  برنامج  وي�ضهم 
ال��ف��ن��ادق ورحلت  اإ���ض��غ��ال  ال�ضياح وم��ع��دلت  اأع����داد  وزي����ادة 
ال�����ض��ي��اح والعار�ضني  اإن���ف���اق  اأوج����ه  ال���ط���ريان وغ��ريه��ا م��ن 
واأ�ضحاب الهتمام من املواطنني واملقيمني والزوار من خارج 

الدولة.
ويتم تعيني اأع�ضاء الربنامج ا�ضتنادا ملكانتهم داخل املوؤ�ض�ضات 
الإقليمية ون�ضاطهم �ضمن اجلمعيات الدولية .. و�ضيوا�ضل 
اىل  الأف����راد للن�ضمام  دع���وة  ل��ل��م��وؤمت��رات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
الربنامج حيث يتم اختيارهم بناء على ان�ضطتهم وم�ضاعيهم 
اأو املوؤمترات الدولية يف حال كانوا اأع�ضاء  لتنظيم املعار�ض 

يف جمعية اإقليمية اأو دولية.

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب ام�ض عن القائمة الطويلة 
لفرع »اأدب الطفل«، لدورتها الثانية ع�ضرة 2018-2017. 
 135 اأ�ضل  القائمة على ثلثة  ع�ضر عمًل من  وا�ضتملت 
م�ضاركة ينتمي موؤلفوها اىل 16 دولة  عربية معظمها من 

لبنان وال�ضعودية وم�ضر والأردن و�ضوريا. 
وت�ضمل القائمة الطويلة على ثلثة اإ�ضدارات من اأكادمييا 
اإنرتنا�ضونال – لبنان هي »من لب�ض ثياب �ضنجوب؟« ملوؤلفته 

�ضلمى عطاهلل من لبنان- 2017 ، 
وكتاب »الذئب وال�ضدى« للموؤلف ح�ضن عبداهلل من لبنان- 
رانيا  اللبنانية  ل�موؤلفته  ه��ادي«  »�ضمُت  وكتاب   ،  2017

زبيب �ضاهر – 2017.
بالإ�ضافة اىل الأعمال التالية: كوخ نعمت للكاتبة اللبنانية 
���ض��ام��ر- بريوت  ك��ت��اب  دار  م��ن�����ض��ورات  وف���اء احل�ضيني وم��ن 

 ،2017
والعملق العملق هنا وهناك للكاتبة اللبنانية رانيا زغري 
وامل�ضباح   ،2016 ب��ريوت  ال�ضغري-  اخلياط  عن  وال�ضادر 
وال��زج��اج��ة للكاتب امل�����ض��ري ع��م��رو ال��ع��اديل وال�����ض��ادر عن 
الوا�ضعة  اهلل  ب���لد  ويف   ،  2017 – ال��ق��اه��رة  ال����رواق  دار 
للكاتبة اللبنانية ب�ضمة اخلطيب ومن من�ضورات دار الآداب 

 ،2017
و اأنا �ضلمى للكاتبة ال�ضورية لينا هويان احل�ضن وال�ضادر عن 
للكاتبة  غريبة  عجيبة  ومغامرة    .2017 ب��ريوت  حكايا- 

الأردن  ال�ضلوى-  دار  وال�ضادر  عن  النجار،  الأردنية تغريد 
للكاتب  اأت��وق��ع  اأك��ن  مل  بعنوان  للنا�ضئة  ورواي���ة   ،2017
– الأردن  دج��ل��ة  دار  ع��ن  وال�����ض��ادرة  عي�ضى  را���ض��د  الأردين 
2017، وجدائل خ�ضراء للكاتب ال�ضوري مهند العاقو�ض، 
والدينوراف   ،2017 الإم������ارات  ك��ل��م��ات-  م��ن�����ض��ورات  م��ن 

للكاتبة الإماراتية ح�ضة املهريي ، 
كتاب  واأخ�����رياً   2017 دب���ي  ال��ه��ده��د-  دار  م��ن�����ض��ورات  م��ن 
ومن  التون�ضي  عبداهلل  داليا  ال�ضعودية  للكاتبة  الت�ضاوؤلت 

من�ضورات دار اأروى – جدة 2016.
الآداب  للفروع  الطويلة  القوائم  الإع��لن عن  اأن��ه مت  يذكر 
واملوؤلف ال�ضاب والفنون والدرا�ضات  النقدية و التنمية وبناء 

الدولة خلل الأ�ضابيع املا�ضية.
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فــن عــربــي

»الفندق« يناق�ض ظاهرة اخليانة
 الزوجية ب�سكل خمتلف عن املعتاد

اأكدت الفنانة اللبنانية مروى ان فيلم »الفندق«، الذي �ضاركت يف بطولته مع 
النجمة عل غامن والفنان حممد جناتي والفنان ال�ضاب احمد كرارة �ضقيق 
النجم امل�ضري امري كرارة، يناق�ض ظاهرة اخليانة الزوجية ب�ضكل خمتلف 
ال�ضخ�ضيات  قدموا  فنانني  مب�ضاركة  جيد  العمل  وقالت:  املعتاد،  عن 
ب�ضكل رائع مع خمرج وثقت يف اآرائه وخ�ضو�ضا لأنه يطرح مروى 
فرتة  منذ  قدمته  فيلم  اآخ���ر  ع��ن  وحت��دي��دا  خمتلف  ب�ضكل 
ق�ضرية، فيلم »اللي اخت�ضوا ماتوا«، حيث كان دوري واأدائي 
فيه خمتلفني دراميا وكان مفاجاأة للنا�ض ب�ضبب النقلة 
كمطربة  عني  اجلمهور  ف�ضلت  حيث  اأدواري،  وت��ن��وع 
ول��ف��ت الأن���ظ���ار مل����روى امل��م��ث��ل��ة ال��ت��ي ت��و���ض��ل ال���دور 
باأدائها بعيدا عن �ضخ�ضيتها احلقيقية، ووجدت يف 
وافقت  لذا  اإن�ضانية،  م�ضاعر  فيه  دورا  »الفندق«، 
عليه لأنه يقدمني ب�ضكل خمتلف، اأما بالن�ضبة 
تلتقي  ال��ت��ي  »�ضم�ض«  �ضخ�ضية  ف��اأق��دم  ل��ل��دور 
علقة،  ب��ه  ت��رب��ط��ه��ا  ك��ان��ت  ب�ضخ�ض  م�����ض��ادف��ة 
اإىل  �ضلبيا  اأح��داث م�ضوقة تنقلب وتت�ضاعد  فتبداأ 
كان  جرمية  من  اأنف�ضنا  واإن��ق��اذ  باإنقاذه  تنتهي  ان 

من املمكن ان نرتكبها.
وعن �ضبب و�ضع الرقابة على الفيلم اإ�ضارة 16+ �ضنة، ردت: هذه روؤية جهاز 
األفاظ  اأو  اأي م�ضاهد  الفيلم ل يت�ضمن  الفنية، لكن  امل�ضنفات  الرقابة على 
16 �ضنة  جريئة، ولكن املو�ضوع الذي يناق�ضه ل ي�ضتوعبه من هم اقل من 
ممن ي�ضاهدونه، وهذا هو املق�ضود بهذه ال�ضارة، اإ�ضافة اإىل اأن هذا هو عمل 
ل  الق�ضية  ان  �ضايفة  الرقابة  »ول��و  الل��ت��زام،  على  جم��رب  والفنان  الرقابة 

تنا�ضب اقل من ال�ضن، فهي اأدرى بعملها«.
وحول ح�ضورها ال�ضينمائي وملاذا هو اكرث من التلفزيوين، اأجابت مروى، وفق 
موقع »الفن«: اأنا احب ال�ضينما واأع�ضقها ومع ذلك يل اأعمال يف التلفزيون، 
وح�ضدت  عبدالرازق  غ��ادة  مع  »�ضماره«،  م�ضل�ضل  يف  �ضاركت        البطولة  حيث 
جناحا كبريا واإعجابا باأدائي لدوري فيه، ويل عمل تلفزيوين �ضيتم عر�ضه 
يف الفرتة املقبلة وهو بعنوان »جنون ال�ضهرة«، وهو م�ضل�ضل من اإنتاج عربي 
�ضخم كبري ملحمد اأمني، وحاليا اأقراأ �ضيناريو جديدا تلقيت عر�ضا لتقدميه، 
فاأنا بحاجة للدور الذي يقدمني ب�ضكل جديد وخمتلف للجمهور با�ضتمرار.

الأغنيات  املا�ضية جهزت جمموعة من  ال�ضنة  الغنائي، قالت:  ن�ضاطها  وعن 
التي طرحت منها اأغنية بعنوان »بل�ض مرجحة«، وحققت جناحا كبريا، اأما 

الثانية، فقد انتهيت من جتهيزها وت�ضويرها وقريبا �ضيتم طرحها.

حما�ضتك  ���ض��ب��ب  م��ا   •
لفيلم )الكنز(؟

حت�����م�����������ض�����ت   -
لعوامل  للفيلم 
بينها  م��ن  ع���دة، 
ثقتي الكبرية يف 
املخرج  اخ��ت��ي��ارات 
فقد  عرفة،  �ضريف 
�ضابقاً  م��ع��ه  ت��ع��اون��ت 
)اجل�����زي�����رة(  ف���ي���ل���م  يف 
ب������ج������زاأي������ه، وه��������و خم����رج 
�ضينمائية  روؤي��ة  ولديه  متميز 
كذلك  تقدميها.  يف  دائماً  يرغب 
عمل  باأنه  �ضعرت  الفيلم  ق��راأت  منذ 
ف�ضًل  اجلمهور،  مع  �ضيعي�ض  �ضينمائي 
ال�ضخ�ضيات  اإح��دى  حت�ضب�ضوت  امللكة  اأن  عن 
التي متنيت تقدميها على ال�ضا�ضة يف عمل فني. 

لذا وافقت على الفيلم من دون مناق�ضة.

خمتلفة. الفيلم  ق�ضة  • لكن 
باأنني  اأ�ضعر  الختلف جعلني  وهذا  فعًل،   -
ي��وؤرِّخ بع�ض الأح��داث وال�ضراعات  اإزاء عمل 

يف املا�ضي، 
�ضراعات الدين واحلب وال�ضلطة.

 يف راأي������ي، ت���ن���اول ال��ع�����ض��ور امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
بالدراما  غ��ن��ي��اً  ال��ف��ي��ل��م  الأح�����داث ج��ع��ل 
التي جتذب امل�ضاهد، وهو لون �ضينمائي 

خمتلف رمبا مل ن�ضاهده �ضابقاً .

• ثمة اأراء تقول اإن الأزمنة املختلفة 
ت�ضببت يف ت�ضّتت اجلمهور؟

- يف راأي��ي، ك��ان ه��ذا الأم��ر م�ضدر 
كل  يف  اأن  خ�ضو�ضاً  الفيلم،  ق��وة 
اخلري  ب��ني  �ضراعاً  زمنية  ف��رتة 

وال�ضر.
بعيداً  ك��ان  العمل  اأن  واأعتقد   
الهتمام  ب�ضبب  الت�ضتت  من 
يتعلق  ما  التفا�ضيل يف  ب��اأدق 

بكل زمن، 
وه��و اأم��ر راج��ع اإىل املخرج 

وروؤيته.

تخوف  لديك  يكن  • اأمل 
البطولة  جت����رب����ة  م�����ن 
اجلماعية  ال�ضينمائية 

بهذه الطريقة؟
- على العك�ض،

املمثل  ي��ت��ع��اون  عندما   
م�����ع خم������رج حم���رتف 
م��ث��ل ���ض��ري��ف ع��رف��ة ل 

ميكن اأن يقلق.
 ع����م����وم����اً، الأع����م����ال 
اجل��م��اع��ي��ة م��ه��م��ة يف 
والتلفزيون  ال�ضينما 

اأي�ضاً، 
اأت���ع���اون  م����رة  ولأول 

مع غالبية فريق العمل وكل منا قدم دوراً خمتلفاً 
عن اأعماله ال�ضابقة.

للدور؟ حت�ضرت  • كيف 
حمو  ب�ضبب  تاريخي  لظلم  حت�ضب�ضوت  تعر�ضت   -
مل  الفيلم  يف  لكن  ال��ث��ال��ث.  حتتم�ض  م��ن  تاريخها 
تواجهنا م�ضكلة يف التح�ضري لأنني مل اأقدم البعد 
املخرج  فيه  ك��ان يرغب  م��ا  وه��و  ل��ل��دور،  التاريخي 
ب���ني احلقيقة  ال��ع��م��ل مي����زج  لأن  ع���رف���ة،  ���ض��ري��ف 
ال�ضخ�ضية  تقدمي  الهتمام على  فان�ضب  واخليال 

بالروؤية التي نراها يف �ضياق الأحداث.

الثاين؟ اجلزء  يف  دورها  امتداد  عن  • ماذا 
- يف اجل���زء ال���ث���اين، ن�����ض��اه��د م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
ال�ضلطة وحت��ك��م م�ضر،  راأ�����ض  ع��ل��ى  ح��ي��ات��ه��ا، وه���ي 
وهو اأمر مل يتطرق اإليه اجلزء الأول. لذا �ضن�ضهد 
علقاتها  وطبيعة  ال�ضخ�ضية  يف  ك��ام��ًل  اخ��ت��لف��اً 

مبن حولها. 

خلل  واج���ه���ت���ك  ال���ت���ي  ال�������ض���ع���وب���ات  ه����ي  • م����ا 
الت�ضوير؟

البعيدة وا�ضتخدام )كروما( يف  الت�ضوير  - مواقع 
املهمة  ي�ضعبان  املهمة،  امل�ضاهد  م��ن  ج��زء  ت�ضوير 
على املمثل، بالإ�ضافة اإىل اأن ثمة م�ضاهد اأجنزناها 
يف ال�����ض��ت��اء وك��ن��ا ن���رت���دي م��لب�����ض خ��ف��ي��ف��ة ب�ضبب 
تظهر  اأن  يفرت�ض  التي  ال�ضيفية  الأج��واء  طبيعة 

يف الأحداث.
�ضغط  حت��ت  ال�ضخ�ضية  طبيعة  و�ضعتني  ك��ذل��ك   

نف�ضي مع ا�ضتمرار الت�ضوير �ضاعات طويلة.

يف  الفيلم  حققها  التي  الإي���رادات  وج��دت  • كيف 
ال�ضالت؟

اآخ��ر يف نوعه، من  اأي عمل  - )الكنز( خمتلف عن 
ثم ل مقارنة بينه وبني بقية الأف��لم التي قدمت 

يف املو�ضم نف�ضه.
 �ضحيح اأنه مل يكن الأعلى يف �ضباك التذاكر، لكن 
ثمة معايري متعددة لتقييم الأفلم ولي�ض الأرقام 
باأن اإيراداته جيدة للغاية، كذلك رد  فح�ضب، علماً 
الفعل حوله، ول نن�ضى اأن طول مدة الفيلم جعلت 

حفلت عر�ضه اليومية اأقل من بقية الأفلم.

عن  ممثلة  اأف�ضل  بجائزة  ف��وزك  عن  حدثينا   •
فيلم )زهرة حلب( يف مهرجان الإ�ضكندرية..

-  �ضعدت باجلائزة، ومتنيت لو اأنني كنت يف م�ضر 
من  الفيلم  ه��ذا  اأن  خ�ضو�ضاً  بنف�ضي،  لأت�ضّلمها 
ق�ضية  تناوله  ب�ضبب  اإيل  بالن�ضبة  املهمة  الأع��م��ال 
اإدارة  اإىل  �ضكر  ر���ض��ال��ة  ووج��ه��ت  اه��ت��م��ام��ي،  ت�ضغل 

املهرجان وجلنة التحكيم.

الفرتة  يف  م�������ض���اري���ع  م����ن  ج��ع��ب��ت��ك  يف  م������اذا   •
املقبلة؟

خلله  من  اأوا�ضل  �ضينمائي  فيلم  م�ضروع  لدي   -
احل�ضور يف ال�ضينما التون�ضية.

رم�ضان  يف  درامية  لأعمال  عرو�ضاً  اأدر���ض  كذلك   
اأح�ضم موقفي  املقبل من منتجني وكتاب، لكن مل 

منها بعد.

�لأعمال �جلماعية مهمة يف �ل�ضينما و�لتلفزيون

هند �سربي: )الكنز( خمتلف عن اأي عمل اآخر يف نوعه
بعد  �مل�ضرية  �ل�ضينما  �إىل  �ضربي  هند  �لفنانة  عادت 
يف  يعر�ض  �ل��ذي  )�لكنز(  �جلديد  بفيلمها  غياب 
�ل�ضالت منذ مو�ضم عيد �لأ�ضحى �لفائت. يف هذ� 
و�ل�ضعوبات  �جلديد  �لفيلم  عن  تتحدث  �حل��و�ر 
بالإ�ضافة  �لت�ضوير،  خالل  و�جهتها  �لتي 
�إىل �ضبب حما�ضتها لدور حت�ضب�ضوت:

اأحمد حلمي يوؤِّجل عودته
املقبل ولي�ض مو�ضم  الفطر  ال�ضينما حتى عيد  اإىل  اأحمد حلمي عودته  اأّج��ل 
املخرج  م��ع  اجل��دي��د  لفيلمه  امل�����ض��ري  ال��ف��ن��ان  ويح�ضر  ال��ع��ام.  ن�ضف  اإج����ازة 
خالد مرعي، فيما مَل ي�ضتقر على بقية فريق العمل بانتظار انتهاء املعاجلة 

الدرامية، ومناق�ضة التفا�ضيل.

عا�سي احلالين .. )ا�سمع مني(
فيديو  )تويرت( مبقطع  احل��لين جمهوره عرب موقع  الفنان عا�ضي  �ضارك 
)اأنغامي(،  تطبيق  على  طرحها  ال��ت��ي  م��ن��ي(  )ا���ض��م��ع  اجل��دي��دة  اأغنيته  م��ن 
نزار  وكلمات  روتانا  اإنتاج  اأنغامي  على  الآن  كليب جديد  )ا�ضمع مني  وعلق: 

فران�ضي�ض(.
اأطلق يف الفرتة الأخ��رية كليب )حبيب القلب( عرب  وك��ان عا�ضي احل��لين، 

القناة الر�ضمية ل�ضركة )روتانا لل�ضوتيات واملرئيات( على موقع )يوتيوب(.
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هل تعاين من �سحوب الوجه؟
"ميديكال  موقع  عنها  يك�ضف  اأ�ضباب  لعدة  نتيجة  الوجه  �ضحوب  يحدث 

نيوز توادي"، ومن بينها عدم التعر�ض لل�ضم�ض ب�ضورة كافية للجلد.
كما اأن اإ�ضابة ال�ضخ�ض بفقر الدم توؤدي اإىل �ضحوب الوجه وكذلك التعر�ض 

للنزيف احلاد.
ا، انخفا�ض معدل ال�ضكر يف الدم اأو التعر�ض  ومن اأ�ضباب �ضحوب الوجه اأي�ضً

ل�ضدمة.
ومن الأ�ضباب املقلقة ل�ضحوب الوجه، ان�ضداد الأوعية الدموية يف الأطراف 
وال�ضرطان و غريها من الأمرا�ض املزمنة اأو تعر�ض اخلليا للتلف نتيجة 

الربد ال�ضديد.
ولهذه الأ�ضباب يجب على ال�ضخ�ض عدم ال�ضتهانة بال�ضحوب الذي يحدث 
ب�ضبب نق�ض عدد كريات الدم احلمراء يف ج�ضم الإن�ضان خا�ضة مع ا�ضتمراره 

وتكرره ب�ضكل دائم لأنه قد يكون موؤ�ضًرا للإ�ضابة مبر�ض اأخطر. 
و�ضعف  بالإعياء  كال�ضعور  اأخ��رى  اأعرا�ض  عدة  الوجه  �ضحوب  وي�ضاحب 
ال���روؤي���ة وال�����ض��ع��ور ب���ال���دوار وال�����ض��ع��ور ب��ال��وخ��ز يف اجل�����ض��م و اخل�����دران يف 

الأطراف.
وعلج ال�ضحوب ب�ضيط عن طريق الهتمام بالنظام الغذائي وتناول طعام 

�ضحي غني بالفيتامينات واملعادن املهمة للج�ضم.

ن�سائح لتجاوز اإ�سابات الرباط ال�سليبي
الرباط ال�ضليبي هو زوج من الأربطة املوجودة يف الركبة يتقاطعان على 
�ضكل حرف x( ولهذا يطلق عليه الرباط ال�ضليبي ومي�ضك طرفه العلوي 
عظمة  تثبت  ووظيفته  الركبة،  بعظمة  ال�ضفلي  وطرفه  الفخذ،  بعظمة 

الركبة اأثناء احلركة(.
ي�ضري  ال�ضليبي  الرباط  يف  الإ�ضابات  حل��دوث  ت��وؤدي  عوامل  ع��دة  وهناك 
اإن  العظام واملفا�ضل قائًل:  ا�ضت�ضاري جراحة  ال�ضكري  اإليها دكتور كرمي 
ب�ضبب  الريا�ضيني،  �ضفوف  يف  حتدث  ما  غالًبا  ال�ضليبي  الرباط  اإ�ضابة 
املجهود البدين الكبري وتلقي �ضربة قوية يف جانب الركبة اأو ثنيها ب�ضكل 
كبري اأو تغري اجتاه احلركة ب�ضكل مفاجئ اأثناء اجلري، ما يوؤدي لقطع اأو 

متزق الرباط ال�ضليبي.
واأ�ضاف، اأن �ضعف الع�ضلت املحيطة بالركبة واملوؤثرة عليها اأحد العوامل 

التي توؤدي كذلك لإ�ضابة الرباط ال�ضليبي.
اأنه ميكن التعرف على اإ�ضابة الرباط ال�ضليبي عرب جمموعة  واأ�ضار اإىل 
املنطقة  يف  وت��ورم  الإ�ضابة  عند  قرقعة  �ضوت  �ضماع  وه��ي  العلمات،  من 

امل�ضابة بعد �ضاعات قليلة وال�ضعور باأمل يف منطقة املف�ضل.
اأما عن كيفية التعامل مع اإ�ضابة الرباط ال�ضليبي، فقال اإنه يجب التوقف 
عن احلركة �ضواء القفز اأو اجلري اأو الن�ضاط الذي كان ميار�ضه ال�ضخ�ض 
ورفع املنطقة امل�ضابة اإىل ما فوق م�ضتوى ع�ضلة القلب مع و�ضع مكعبات 
امل�ضاب ع�ضوائيًّا، والنتظار  امل�ضابة. وحّذر من حتريك  املنطقة  ثلج على 
اإىل حني قدوم امل�ضعف اأو عر�ضه على الطبيب املخت�ض مع اإعطائه م�ضكًنا 
لتخفيف الأمل حلني ذلك. واأ�ضار اإىل اأن العلج يحتاج لفرتة من الراحة 
يف املنزل ت�ضل اإىل اأ�ضبوعني على الأقل، بالإ�ضافة للتوقف عن اأي ن�ضاط 

ريا�ضي لفرتة من 7 اإىل 9 اأ�ضابيع.

؟ �ملتحدة  �لوليات  ��ضتقالل  �أعلن  • متى 
�ضهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ضتقلل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان الحتاد من 13 ولية فقط، وكتب توما�ض 
م�ضاهري  فيها  عاونه  الع��لن  وثيقة  من  الأعظم  اجل��زء  جيفر�ضون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 
؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�ض  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ا�ضم بنغلدي�ض على مكان يعرف �ضابقا با�ضم )باك�ضتان ال�ضرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

و�لنباتات؟  �حليو�نات  �أعمار  يف  �ل�ضحيحة  �لقاعدة  هى  • ما 
القاعدة ال�ضحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�ضرات ما ل يعي�ض يف طور البلوغ اأكرث من �ضاعات 
بينما يطول عمر ال�ضلحف والإن�ضان اإىل قرن اأو اأكرث وتعي�ض بع�ض 

الأ�ضجار اآلف ال�ضنني. 

الإن�ضان  على  �ضار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�ضروات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
�ضام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�ضفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�ضرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�ضان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�ضكل املعوج لها تاأثري �ضام على الإن�ضان .. و هذه املادة ال�ضامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�ضبي للإن�ضان. 
ن�ضبة  ارتفاع  على  يق�ضي  فهو   .. القلبية  بالأزمات  الإ�ضابة  مينع  املدم�ض  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�ضرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�ض ن�ضبة واحد باملئة من 

ت�ضلب ال�ضرايني. 
اليمنى.  الأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 

الفك.  ع�ضلة  هي  الإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

اأحما�ض  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�ضو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •
اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�ضكر.

املوجود يف اخلمائر واللن والبي�ض واللحم والأجا�ض والفول واحلنطة  اأن نق�ض فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�ضّنعة واحلبوب كالفا�ضولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�ضّوه وي�ضبب تهيجات وا�ضطرابات 

يف الأع�ضاب وام�ضاكا حاّدا . 

الليل والنهار
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فائدة �لليمون

الب�ضرة  ذوات  خا�ضة  يفيد  فهو  وب��ذل��ك  للم�ضام  قاب�ضة  ك��م��ادة  ي�ضتخدم 
من  بها  يلت�ضق  وم��ا  ال��زائ��دة  ال��ده��ون  لرت�ضب  تتعر�ض  حيث  الدهنية 
قاذورات مب�ضام اجللد.  ولهذا الغر�ض ت�ضتعمل طبقة رقيقة من الع�ضري 
اأن جتف متاماً. ويكرر هذا  بعد  الفاتر  باملاء  ت�ضطف  الوجه، ثم  ده��ان  يف 
الدهان.  كما ي�ضتخدم ع�ضري الليمون كم�ضاد للنم�ض اأو ُبقع الوجه حيث 
بدعكها  الأ���ض��ن��ان،  فرة  �ضُ لإزال���ة  كذلك  وي�ضتخدم  اإخفائها.  على  ي�ضاعد 

بالع�ضري ب�ضفة متكررة

"ال�ضيب�ض" واحللوى دون  ُيقبل الأطفال على تناول 
تنتج  التي  اخل��ط��رية  ال�ضحية  الأ���ض��رار  يعرفوا  اأن 
ع��ن ت��ن��اول��ه��ا، وي��ح��ذر الأط��ب��اء م��ن اإع��ط��اء الأطفال 
بالبطاط�ض  ب��ا���ض��ت��ب��دال��ه  وي��ن�����ض��ح��ون  "ال�ضيب�ض" 
من  ���ض��رًرا  اأق��ل  فهي  امل��ن��زل،  يف  امل�ضنوعة  املقرم�ضة 

التي حتتوي على املواد احلافظة ومك�ضبات الطعم.
اإن  التغذية:  ا�ضت�ضاري  حلمي  حممد  دكتور  ويقول 
"ال�ضيب�ض" له عديد من الأ�ضرار على �ضحة  تناول 
الأطفال يف مقدمتها زيادة الوزن التي قد ت�ضل اإىل 

ال�ضمنة مع الإفراط يف تناوله.
القلب  ب���اأم���را����ض  ل��لإ���ض��اب��ة  ي�����وؤدي  اأن  ك��م��ا مي��ك��ن 
التي  املهدرجة  الزيوت  نتيجة ل�ضتخدام  وال�ضرايني 

ترفع ن�ضبة الكولي�ضرتول يف الدم.
كما يزيد من فر�ض الإ�ضابة بال�ضرطانات يف امل�ضتقبل 

وتلف اخلليا الع�ضبية.
املعدة  ع��ل��ى  "ال�ضيب�ض"  ت���اأث���ري  م���ن  ��ا  اأي�����ضً وي���ح���ذر 
املعدة وع�ضر  اأن يوؤدي للتهاب  بال�ضلب؛ حيث ميكن 

اله�ضم والإم�ضاك.
ال�ضمنة  ع��لج  ا�ضت�ضاري  ه��و  حلمي  حممد  ودك��ت��ور 
التغذية  يف  م��اج�����ض��ت��ري  ع��ل��ى  ح��ا���ض��ل  وال���ن���ح���اف���ة، 
العلجية واأثرها يف علج ال�ضمنة املو�ضعية وع�ض����و 
اجلمعية  وع�ض�������و  لل�ضمنة  الأمريك����ية  اجلمعية 
امل�����ضرية للتغذية الطبية وع�ضو اجلمعية الأوروبية 

للتغذية العلجية.

اأ�سرار تهدد �سحة االأطفال ب�سبب »ال�سيب�ض«

حار�ضة ت�ضري �إىل "مارو" فرخ ملك �لبطريق �لذي يبلغ من �لعمر �ضهرين و�أول فق�ض ناجح يف حديقة 
جورونغ بريد خالل ما يقرب من عقد من �لزمان، يف �حلديقة ب�ضنغافورة. )رويرتز(

كان رمزي ن�ضيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�ضبح، ثم قليًل من ال�ضطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�ضرك  الطعام اخلفيف، يح�ضر طبقاً من  ال�ضلة وبع�ض  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�ضم قليًل، بع�ض اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�ض الأفكار وامللحظات.. اأ�ضياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�ضطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �ضاعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�ضة واأنت ل ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �ضاعة.. اآه لأ�ضمع بع�ض 
املو�ضيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ل ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�ضرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ل يكون النهار 42 �ضاعة �ضكت الأب قليًل ثم قال ح�ضناً لك ما تريد غداً 

�ضيكون النهار 42 �ضاعة.
جاء رمزي من املدر�ضة فجل�ض يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�ضل 
وعندما حل امل�ضاء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد النتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�ض قليًل ثم اأن ي�ضلي وير�ضم ويدق بع�ض الأحلان على البيانو ويدون بع�ض ملحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�ضل اإىل مرحلة ل ي�ضتطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ل ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�ضه وغط يف نوم عميق.. ا�ضتيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�ضر يوماً درا�ضيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �ضاعة فهم رمزي �ضوؤال والده وقال ل يا اأبي لبدنك عليك حق و�ضبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.


