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التوت املجّمد اأداة للوقاية من ال�سرطان

ب�ألوانه  التوت  ع�ئلة  يف  املغذي�ت  فوائد  على  العلمية  الأدل��ة  تتزايد 
اأن��ه��� تقلل م��ن مظ�هر  ف���إىل ج�نب  )ال��ف��ري��ز(،  وال��ف��راول��ة  املختلفة 
ال�سيخوخة، وت�س�عد على الوق�ية من ال�سكري واأمرا�ض القلب، حتث 
ال�سرط�ن،  درا�سة فنلندية جديدة على تن�وله� ب�نتظ�م للوق�ية من 
منتظمة  جرع�ت  لتوفري  املجّمدة  والفراولة  التوت  على  والعتم�د 

منه� يومي�ً اأو مبعدل 3 مرات يف الأ�سبوع.
"�س�ينتفيك  ُن�����س��رت يف جم��ل��ة  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال���درا����س���ة  وب��ح�����س��ب 
ريبورت�ض" حتتوي ع�ئلة التوت والفراولة على عن�سر م�س�د للأك�سدة 
هو الأنثو�سي�نني تبني اأن اجلرع�ت املكثفة منه تع�لج ال�سرط�ن، واأن 

تن�ول هذا العن�سر ب�نتظ�م ي�س�عد على الوق�ية من الأورام.
وقد اأجريت الدرا�سة يف ج�معة اإي�سرتن فينلند، و�سعت اأبح�ثه� اإىل 
التحقق من مدى �سهولة امت�س��ض اجل�سم للأنثو�سي�نني الذي يتم 
تن�وله عند اأكل التوت والفراولة، واأظهرت النت�ئج ا�ستف�دة اجل�سم من 
هذا العن�سر يف حم�ربة اللته�ب�ت. وتبني اأن الأنثو�سي�نني املوجود يف 
ع�ئلة التوت والفراولة ي�س�عد على اإ�سلح ال�سفرة الوراثية )دي اإن 
ت�أثري اللته�ب�ت  ا�ستج�ب�ت اجل�سم اللته�بية، ويخّفف  اإيه(، ويقلل 
الإ�س�بة  خطر  من  حتد  عوامل  وهي  الغذائي،  التمثيل  عملية  على 

ب�أورام اجله�ز اله�سمي والربو�ست�ت�.

فوائد �سرب املاء قبل النوم !
ليرتات  وث��لث��ة  ليرتين  ب��ني  ت���رتاوح  كمية  ب�سرب  الأط��ب���ء  ين�سح 
ل�سلمة اجل�سم، كم� اأنهم ي�سددون على اأهمية �سرب امل�ء قبل النوم.

فوائد �سرب امل�ء قبل النوم
بو�سعية  اجل�سم  يكون  النه�ر،  خلل  الكلى:  �سحة  على  -املح�فظة 
م�ستقيمة طوال الوقت مم� يجعل ال�سوائل تتجمع يف اأ�سفل اجل�سم 
اأي يف ال�س�قني. ولكن عند ال�ستلق�ء، ي�سبح ال�س�ق�ن مب�ستوى الكلى، 
ال�سموم  م��ن  وب�لت�يل  امل���ء  م��ن  التخل�ض  على  الكلى  ي�س�عد  وذل��ك 

املوجودة يف ال�سوائل املحتب�سة داخل اجل�سم.
النوم  خ��لل  ف���ع��ل  ب�سكل  احل��راري��ة  ال�����س��ع��رات  ح��رق  مل�س�همة يف   -

والتخل�ض من الوزن الزائد.
- ت�سهيل عمل اجله�ز اله�سمي، ومن ن�حية اأخرى فهو مينح اجل�سم 

الط�قة والن�س�ط عند ال�ستيق�ظ يف اليوم الت�يل.
النوم.  الع�سلت خلل  ت�سّنج  ويحمي من  الدموية  ال��دورة  -تعزيز 
ب���ل�����س��ك��ت���ت ال��ق��ل��ب��ي��ة وال�سكت�ت  واأي�������س����ً، ه���و ي��ح��م��ي م���ن الإ����س����ب���ة 

الدم�غية.
-امل�س�عدة على تخزين العن��سر ال�سرورية ل�سحته مثل الفيت�مين�ت 

واملع�دن الأ�س��سية.
الأوق�ت الأف�سل ل�سرب امل�ء

ين�سح الأطب�ء ب�سرب امل�ء يف ال�سب�ح الب�كر على معدة ف�رغة، واأي�س�ً 
قبل تن�ول الطع�م ب�س�عة وبعده ب�س�عتني.

اإىل  الذه�ب  وقبل  الري��سة،  بعد مم�ر�سة  امل�ء  �سرب  اأي�س�ً  املهم  من 
الأطعمة اجل�فة  امل�ء مع  اأن يتم �سرب  اي�س�ً  امل�ستح�سن  النوم. ومن 

لي�س�عد على ه�سمه� ب�سهولة.

الك�سف عن عالقة بني الوزن وطول العمر
تو�سل علم�ء من ج�معة ك�مربيدج اإىل اأن زي�دة الوزن ولو قليل له� 

ت�أثري ح��سم يف طول العمر.
واأ�سرتالي�  اآ���س��ي���  م��ن  �سخ�ض  م��لي��ني   4 العلم�ء  ل��درا���س��ة  وخ�سع 
ونيوزيلندا واأوروب� واأمريك� ال�سم�لية، مع العلم اأنهم جميع� من غري 

املدخنني ومل يع�نوا من اأمرا�ض مزمنة. 
العمر،  مب��سرة يف طول  ب�سورة  يوؤثر  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  اأن  وتبني 

حتى اأن الزي�دة الطفيفة يف الوزن تقل�ض عمر ال�سخ�ض.
كم� اأن كرثة الن�سيج الدهني توؤثر يف جميع اأجهزة واأع�س�ء اجل�سم، 

وقد ت�سبب ارتف�ع �سغط الدم وم�ستوى ال�سكر والكولي�سرتول فيه.
يذكر اأن عدد الذين يع�نون من الوزن الزائد والبدانة يزداد ب��ستمرار 
يف الع�مل، وبلغ ح�لي� 1.3 ملي�ر �سخ�ض. ومع ذلك، مل يتمكن العلم�ء 

من تقدمي اأي حلول جذرية لهذه امل�سكلة.
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املعكرونة بريئة من تهمة ال�سمنة
خرب جميل لع�س�ق املعكرونة، فقد مت تربئته� من تهمة زي�دة الوزن، واأن 
وجوده� يف النظ�م الغذائي قد ي�س�عد على اإنق��ض الوزن، مع النتب�ه اإىل 
الكمية املتن�ولة. وبذلك تن�سم املعكرونة اإىل ق�ئمة الأطعمة امل�س�ملة التي 
الكندية براءة  اأثبتت درا�س�ت حديثة يف ج�معة تورنتو  ال�سمنة.  ل ت�سبب 
اأن  اأثبتت  ال��وزن، بل على العك�ض قد  الب��ست� من تهمة زي���دة  اأو  املعكرونة 
ان�سم�م طبق املعكرونة اإىل م�ئدة النظ�م الغذائي، الذي يهدف اإىل فقدان 
م� مت مراع�ة  اإذا  املرجوة  النتيجة  ه�م�ً يف حتقيق  دوراً  يلعب  قد  ال��وزن، 

بع�ض النق�ط املهمة يف اختي�ر نوع الب��ست�، والكمية امل�ستهلكة.
بعدائه�  تعرف  الكربوهيدراتية  الأطعمة  م��ن  وغ��ريه���  الب��ست�  اأن  ومب��� 
ال�سديد للر�س�قة، فقد نظر الب�حثون يف م� اإذا ك�ن تن�ول املعكرونة ي�سبب 
يعترب  وال���ذي  ال�سكري�ت،  منخف�ض  غ��ذائ��ي  ن��ظ���م  �سي�ق  يف  ال���وزن  زي����دة 
مفيداً لفقدان الوزن. ووجد الب�حثون اأنه من بني 32 جتربة تن�ول فيه� 
امل�س�ركون الوجب�ت الغذائية منخف�سة ال�سكري�ت، والتي ت�سمنت املعكرونة، 
مل يتجنبوا اكت�س�ب الوزن فح�سب، بل فقدوه يف كثري من الأحي�ن - واإن 
اأي م� يق�رب الكيلو غرام�ً. بح�سب  ك�ن متو�سط  الب��ست� اأقل من 2 رطًل 
م� ن�سره موقع �سيب. وكم� ق�ل الدكتور �سيفينبيرب، امل�س�رك يف الدرا�سة: 
مل ن�سهد دليًل على حدوث �سرر اأو زي�دة يف الوزن، غري اأن  املثري للهتم�م 
اأنن� لحظن� فقدان الوزن لو قليًل. حتى عندم� ك�نت الغ�ية املح�فظة على 

الوزن فقط، فقد خ�سر امل�س�ركون الوزن دون اأن يح�ولوا ذلك حتى.
اأن يخف�ض  �س�أنه  الب��ست� من  الكثري من  تن�ول  اأن  يعني  ذل��ك ل  اأن  غري 
الوزن، اإذ اأن الإ�سراف يف تن�ول اأي نوع من الأطعمة �سيوؤدي اإىل زي�دة الوزن 
ق�م  فقد  املتن�ولة.  الكمية  اإىل  والنتب�ه  فيه�،  الع��ت��دال  يجب  بل  حتم�ً، 
كوب،  ن�سف  قليلة مبعدل  بكمي�ت  اأ�سبوعية  3 ح�س�ض  بتن�ول  امل�س�ركون 
مع مراع�ة اختي�ر نوع املعكرونة من الدقيق الك�مل، الذي يعمل على رفع 

معدل ال�سكر يف الدم ب�سكل بطيء وب�لت�يل ي�سرع من ال�سعور ب�ل�سبع.

ميزة جديدة يف وات�ساب 
�سرتيح امل�ستخدمني

ال�سهري  ال��ف��وري  الرتا�سل  تطبيق  ق��رر 
�سيتم  جديد،  حتديث  طرح  "وات�س�ب" 
م�ستخدميه،  ك�فة  على  قريب�  تعميمه 

�سيكون مبث�بة "راحة كبرية" لهم.
اآرين�" التقني  اإم  اإ�ض  "جي  واأ�س�ر موقع 
فعلي�  طرح  التطبيق  اأن  اإىل  املتخ�س�ض 
يف ن�سخة "البيت�" اخل��سة به على نظ�م 
�سيكون  حت��دي��ث���،  "اأندرويد"،  ت�سغيل 
مبث�بة تغيري كبري يف طريقة ا�ستخدام 

"وات�س�آب".
يتمثل  "�سبونتيك"  وك����ل���ة  وب��ح�����س��ب 
�سيت�سمن  اأن����ه  يف  اجل���دي���د،  ال��ت��ح��دي��ث 
ب�لت�سجيلت  ت��ت��ع��ل��ق  ج����دي����دة،  م���ي���زة 
امل�ستخدم  يحت�ج  ل��ن  وال��ت��ي  ال�سوتية، 
يتم  حتى  مطولة" بيديه  "�سغطة  اإىل 

ت�سجيل اأية ر�س�لة �سوتية.
التحديث اجلديد  امل�ستخدم  تثبيت  بعد 
اأيقونة  ل����ه  ���س��ي��ظ��ه��ر  وات���������س�����ب،  ع���ل���ى 
"ميكروفون" جديد، وميكن من خلل 
نقرة واحدة اأو مترير اأ�سبعه عليه مرة 
واحدة اأن يبداأ الت�سجيل، ولن يحت�ج اإل 
انه�ء  اأو  لوقف  اأخ��رى  �سريعة  لتمريرة 

الت�سجيل.

األعاب تعليمية لالأطفال 
ذوي االحتياجات اخلا�سة

املتحدة وحده�  الولي�ت  يوجد يف 
2.4 مليون طفل لديهم �سعوب�ت 
احتي�ج�تهم  ب�����س��ب��ب  ال��ت��ع��ّل��م  يف 
اخل����������س����ة، ل���ك���ن ل ت���ع���ن���ي ه���ذه 
توفري  بل  ال�ست�سلم،  ال�سعوب�ت 
على  ال�سغ�ر  ت�س�عد  بديلة  ط��رق 
لتعليم  الأ���س������س��ي��ة.  امل��ع��رف��ة  ب��ن���ء 
الطفل الأرق�م واحلروف والتغّلب 
على �سعوب�ت التعّلم لديه ميكنك 

ا�ستخدام الألع�ب الت�لية:
احل���وا����ض. ل��ت��ع��ّل��م احل����روف ميكن 
اللم�ض  ح��وا���ض  ا���س��ت��خ��دام  للطفل 
اأو  ع��م��ل  م��ث��ًل، ميكنك  وال�����س��م��ع. 
على  مكتوب  كبرية  بط�ق�ت  �سراء 
ك���ل م��ن��ه��� اأح�����د احل�������روف، وعلى 
�سورة  البط�قة  من  الآخ��ر  الوجه 
ا�سمه  من  ح��رف  اأول  يبداأ  حيوان 
ب��ه��ذا احل�����رف. م��ث��ل د -دي����ك وك 

-كلب.
اط��ل��ب م���ن ال��ط��ف��ل مل�����ض احل���رف، 
وعندم� يفعل تقوم بنطقه وتقليد 
����س���وت احل����ي����وان. ث���م اط���ل���ب منه 
بلم�ض  اأن���ت  لتقوم  الأدوار،  ت��ب���دل 
وتقليد  بنطقه  هو  فيقوم  احل��رف 

�سوت احليوان.
ت�����س���ع��د لعبة  ال�����س��ل��م وال���ث���ع���ب����ن. 
ال�سلم والثعب�ن على تعّلم الأرق�م، 
واكت�س�ب �سداقة واألفة معه�. متت�ز 
اللعبة بت�سويقه� و�سرورة ا�ستيع�ب 
وطريقة  الأرق������������م،  ب����ني  ال����ف����رق 
األع�ب  اللعبة.  يف  للم�س�ركة  عّده� 
اللعبة  اخ��ت��ي���ر  ي��ت��وّق��ف  ال��ف��ي��دي��و. 
املن��سبة للطفل على نوع �سعوب�ت 
األع�ب فيديو  التعّلم لديه، وتوجد 
معظم  لتلبية  خ�سي�س�ً  م�سّممة 
وتدريب  اخل������س��ة،  الح��ت��ي���ج���ت 
ال���ط���ف���ل ع���ل���ى مت��ي��ي��ز الأ������س�����وات، 

وتعريفه ب�لع�مل من حوله.

متزلج يختنق بكتلة ثلج
من  يبلغ  بريط�ين  متزلج  اختنق 
العمر 25 ع�م� حتى املوت بعد اأن 
الثلج  من  كتلة  على  براأ�سه  �سقط 
الفرن�سية. وق�لت  الأل��ب  يف جب�ل 
املحلية  اجل��ب��ل��ي  الإر�����س�����د  خ��دم��ة 
اأبلغ�  العي�ن  �سهود  م��ن  اث��ن��ني  اإن 
عملية  ر����س���دا  اأن  ب��ع��د  امل��ن��ق��ذي��ن 
تزلج خ�رج منحدر التزلج ب�لقرب 
واأو�سح  م��ريي��ب��ي��ل.  م��ن��ت��ج��ع  م���ن 
م�سوؤول يف خدمة الإر�س�د اجلبلي 
ملدة  يبدو  م�  على  علق  الرجل  اأن 
ت�سل اإىل ن�سف �س�عة قبل اأن يتم 
ر�سده. وك�ن ال�سحية، وهو ع�مل 
مرييبيل،  م��ن��ت��ج��ع  يف  م��و���س��م��ي 
مبفرده على م� يبدو عندم� �سقط 
الأرب���ع����ء امل������س��ي. وه��ن���ك حتقيق 

ج�ر يف الأمر.

ملاذا ين�سح االأطباء 
بتناول ال�سمندر؟

واأرخ�ض  اأه����م  م���ن  ال�����س��م��ن��در  ي��ع��د 
اخل�س�ر اجلذرية التي حتتوي على 
املغنيزيوم والبوت��سيوم وغريه� من 

املركب�ت املفيدة ل�سحة اجل�سم.
وي��و���س��ي ع��ل��م���ء م��ن ج���م��ع��ة ويك 
املتحدة  ال������ولي�������ت  يف  ف����ور�����س����ت 
الأمريكية بتن�ول ال�سمندر للحف�ظ 
على �سحة القلب والأوعية الدموية 

ب�سكل دائم.
تن�ول  اأن  اإىل  اخل�������رباء  وي�������س���ري 
ي��ع��ت��رب و�سيلة  ال�����س��ك��ري  ال�����س��م��ن��در 
الدم،  ارت��ف���ع �سغط  ل��ع��لج  ف��ع���ل��ة 
دموية  واأوعية  قلب  على  واحلف�ظ 

خ�لية من الأمرا�ض اخلطرية.
بريط�نية  علمية  درا�سة  اأثبتت  كم� 

ال�سمندر،  ع�سري  ك���أ���ض  ت��ن���ول  اأن 
ي��وم، يقلل  5 ثم�ر، كل  امل���أخ��وذ من 
القلبية  ب�لنوبة  الإ�س�بة  خطر  من 

وال�سكتة الدم�غية بن�سبة 40%.
ويخف�ض تن�ول ال�سمندر يف الطع�م، 
ك�ل�سلط�ت وال�سورب�ت كل يوم، من 
م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم، وله 
الع�مة  ال�سحة  على  اإيج�بي  ت�أثري 
املعنوية  احل���ل��ة  على  تنعك�ض  ال��ت��ي 

والنف�سية.
ل��ك��ن اخل����رباء ي��ح��ذرون م��ن تن�ول 
الأ���س��خ������ض الذين  ال�����س��م��ن��در م���ن 
يع�نون من حمو�سة ع�لية يف املعدة 
املنتج�ت  لبع�ض  خ��سة  وح�س��سية 

الغذائية.

الطب  رابطة  دوري��ة  يف  درا�ستهم  نت�ئج  الب�حثون  ون�سر 
من  الث�لث  يف  ال�س�درة  الإلكرتونية  )ج�م�(  الأمريكية 
يف  امل�س�ركني  اإن  الب�حثون  وق���ل  احل����يل.  اأب��ري��ل  ني�س�ن 
)اأي  ال�سلبية  ال���رثوة  ل�سدمة  تعر�سوا  ال��ذي��ن  ال��درا���س��ة 
ب�ملئة   50 بن�سبة  ع��ر���س��ة  اأك���رث  ك���ن��وا  ث��روت��ه��م(  ف��ق��دوا 
ح�فظوا  م��ن  م��ع  مق�رنة  ال��درا���س��ة  خ��لل  املبكرة  للوف�ة 
على م�ستوى جيد من الرثوة، والذي يبعث على الرتي�ح 

ال�سخ�سي.
وق�لت لينزي بول كبرية الب�حثني وهي من كلية ف�ينربغ 
ثروة  "امتلك  �سيك�غو  يف  و���س��ت  ن���ورث  بج�معة  للطب 
املبكرة  الوف�ة  وفقدانه� فج�أة يحمل نف�ض درجة خم�طر 

مثل عدم امتلك ثروة على الإطلق".
اإن  الإل��ك��رتوين  الربيد  ل��روي��رتز هيلث عرب  ب��ول  وق�لت 
احتم�لت  ب��زي���دة  طويلة  ف��رتة  منذ  يرتبط  ك���ن  الفقر 
الوف�ة املبكرة. وت�سري اأبح�ث �س�بقة اأي�س� اإىل اأن اأي تغيري 
مف�جئ يف الرثوة قد ي�س�هم يف توتر مزمن واكتئ�ب وقلق 
وارتف�ع �سغط الدم وكله� عوامل مرتبطة ب�سكل م�ستقل 

بخطر الوف�ة املبكرة.
ميكن  ب�سيطة  ر���س���ل��ة  ه��ن���ك  لي�ست  ل��لأ���س��ف  واأ���س���ف��ت 
توجيهه� للمر�سى مثل امتنع عن التدخني اأو تن�ول املزيد 
اأنه�  نعتقد  التي  الأ�سي�ء  وحتى  واخل�سر...  الف�كهة  من 
ميكن اأن ت�س�عد مثل اذهب دائم� للطبيب وتو�سل ل�سبل 
لتهدئة توترك هي ن�س�ئح ي�سهل قوله� عن فعله� عندم� 

يكون و�سعك امل�يل تغري ب�سكل كبري.
ومن بني امل�س�ركني الذين ح�فظوا على م�ستوى مريح من 
الرثوة خلل الدرا�سة ك�ن معدل الوف�ة 31 ح�لة �سنوي� 

من بني كل األف �سخ�ض. وبلغ معدل الوفي�ت 
من بني كل األف �سخ�ض من  �سنوي�  ح�لة   65

وك�ن  ال�سلبية.  الرثوة  ل�سدمة  تعر�سوا  الذين 
م��ع��دل ال��وف��ي���ت ب��ني م��ن ب����داأوا ال��درا���س��ة وهم 
تقريب�  73 ح�لة  الدين  اأو  الفقر  يع�نون من 

�سنوي� من بني كل األف �سخ�ض.

�أملان مهددون بالإفال�س 
على  �سورية  اأمل���ن ع�ئلت  �س�عد متطوعون 

تتكفل احلكومة  اأن  على  اأق�ربه�،  ا�ستقدام 
مب�س�ريفهم بعد ح�سولهم على اللجوء. 
ي��واج��ه هوؤلء  ال��ق���ن��ون  ب��ع��د تغيري  ل��ك��ن 

نظرا  ال��ي��وروه���ت،  اآلف  ت�سديد  م�سكلة 
لتوقيعهم التزام�ت ب�سم�نة اللجئني م�لي�ً.

تطوع الطبيب النف�س�ين كلو�ض ديرت غروته مع ثلثني 
هيلفه"  ميتيل  "فلو�ستلينغ�ض  اآخرين يف منظمة  �سخ�س�ً 
الأمل�نية.  هي�ِسن  ولي���ة  يف  ال��لج��ئ��ني  مب�����س���ع��دة  املعنية 
على  زملئه  مع  به�  ا�سطلع  التي  امل�س�عدة  تقت�سر  ومل 
ال��رتح��ي��ب ب���ل��لج��ئ��ني، ب��ل اإن��ه��م اأب����دوا ا���س��ت��ع��دادا كبريا 
لتحمل م�سوؤولية، اأوقعتهم يف مت�عب اإدارية وقد يكلفهم 

الكثري من الأموال.
خ��س�ً  برن�جم�ً  اأ�س�ست  قد  الأمل�نية  احلكومة  ك�نت  فقد 
للجئني يف ع�م 2013 ي�سمح لل�سوريني الذين يقيمون 
منذ فرتة يف اأمل�ني� ب��ستقدام ذويهم ب�سرط تلقيهم مرتب 
جيد لت�أمني امل�أوى وامل�أكل لع�ئلتهم. ومب� اأن هذ ال�سرط 
املوجودين يف  ال�سوريني  ل ينطبق على معظم اللجئني 

غروته  ديرت  كلو�ض  النف�س�ين  الطبيب  هب  فقد  اأمل�ني�، 
مع نحو 30 متطوع�ً اآخرين اإىل امل�س�عدة ووقعوا التزام�ً 
امل�دية عن  امل�سوؤولية  الأمل�نية من  يعفي احلكومة  �س�من�ً 

ع�ئلت بع�ض اللجئني الذين �سي�أتون للعي�ض يف اأمل�ني�.
بع�ض احل�لت،  :"يف  ق���ل غروته   ،  DW ح��وار مع  ويف 
اأفراد   " اأن  م�سيف�ً  واحداً"،  �سنت�ً  ال�س�منون  يدفع  مل 
اأحب�ئهم،لكن  اإح�����س���ر  فقط  اأرادوا  ال�����س��وري��ة  ال��ع���ئ��لت 
يف  اأ�سخ��ض  خم�سة  م��ع  الت�س�رك  اإىل  بهم  انتهى  الأم���ر 
غرفة واحدة عو�س�ً عن �سخ�سني، واإىل حت�سري الطع�م 
م  لثم�نية اأ�سخ��ض بدًل من خم�سة. ويف ح�لت اأخرى، قدَّ
اآلف  خم�سة  اأو  ي��ورو   500 مببلغ  م�س�عدة  ال�س�منون 
يورو". غري اأن م� بداأ ب���درًة كرميًة ملرة واحدة مب�س�عدة 
ك�بو�ض م�يل يط�رد  اإىل  ال�سمل حتول  الع�ئلت على مل 

ال�س�منني يف مدينة غي�ِسن، بولية هي�سن.

االإفال�س يف منت�سف العمر 
يزيد من خماطر املوت املبكر

�أو  �ل�سلبية"  "�لرثوة  ل�سدمة  تعر�سو�  �لذين  �أن  حديثة  در��سة  ذكرت 
�أمو�لهم خالل منت�سف عمرهم، كانو� �أكرث عر�سة بن�سبة  �لذين فقدو� 

لكن  ثروتهم.  على  حافظو�  من  مع  مقارنة  �ملبكرة  للوفاة  باملئة   50
ماهي "�لرثوة �ل�سلبية"؟

�لذين  �لعمر  منت�سف  يف  �لبالغني  �أن  �إىل  �أمريكية  در��سة  ت�سري 
�أكرث  �لوقت  من  ق�سرية  فتترة  ختتالل  ثروتهم  معظم  يخ�سرون 
برثوتهم.  يحتفظون  من  مع  باملقارنة  �ملبكرة  للوفاة  عر�سة 

مد�ر  بالدر��سة على  �سخ�سا   8714 �لباحثون حالت  وتناول 
55 عاما يف �ملتو�سط. ويف  عقدين من �لزمان بد�ية من عمر 

باملئة  ت�سعة  �أو  �لدر��سة  يف  �مل�ساركني  من   749 كان  �ملجمل 
منهم مدينني �أو ل ميلكون ثروة ببد�ية �لدر��سة. وتعر�س 

2430 من �مل�ساركني ملا تو�سف "ب�سدمة �لرثوة  �أو  28 باملئة 
�ل�سلبية" وفقدو� 75 باملئة على �لأقل من �إجمايل �أمو�لهم على مد�ر عامني 

يف فرة ما من فر�ت �لدر��سة. وخالل �لدر��سة تويف 2823 �سخ�سا.
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�ش�ؤون حملية

عملو� يف 64 متجرً� بت 5 مدن بالدولة

اأبو ظبي التقني  يدمج اأ�سحاب الهمم �سمن 264 مواطنًا يف نعم للعمل الأول مرة

حتت �سعار  �لقر�ءة كنز

جمعية االإمارات ملتالزمة داون تطلق مبادرة  م�ستمرة للقراءة

•• اأبو ظبي- الفجر:

والتدريب  للتعليم  ظبي  اأب��و  مركز  جن��ح 
التقني واملهني، يف دمج نخبة من اأ�سح�ب 
مواطن�ً   264 ���س��م��ن  ل��ي��ع��م��ل��وا  ال��ه��م��م 
ومواطنة وذلك لأول مرة خلل الدورة ال� 
للعمل"  "نعم  الوطني  الربن�مج  13 من 
ب��ن��ج���ح ك��ب��ري، خلل  امل��رك��ز  ال��ت��ي نظمه� 
امل������س��ي وحتى  25 م����ر����ض  ال���ف���رتة م���ن 
اخل����م�������ض م���ن اأب����ري����ل اجل��������ري، يف 64 
ودبي  والعني  اأب��و ظبي  يف  متجراً خمت�راً 
كرمية  رع���ي��ة  حت��ت  وع��ج��م���ن،  وال�س�رقة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ن  وم�ستمرة 
زايد اآل نهي�ن، ن�ئب رئي�ض جمل�ض الوزراء 

وزير �سوؤون الرئ��سة.
وق�ل �سع�دة مب�رك �سعيد ال�س�م�سي مدير 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع����م  
اأ�سح�ب الهمم يف  اأن دمج  التقني واملهني 
"نعم للعمل" ي�أتي يف اإط�ر ال�سرتاتيجية 
خلله�  م��ن  يتم  ال��ت��ي  للمركز  امل��ت��ط��ورة 
تنفيذ توجيه�ت القي�دة الر�سيدة، ب�سرورة 
اع���داد ومت��ك��ني اأب��ن���ء الإم�����رات م��ن اإدارة 
ومنهم  املجتمع،  اله�مة يف  املهن  وت�سغيل 
ب�لطبع اأ�سح�ب الهمم الذين ي�سكلون يف 
حد ذاتهم ثروات وطنية وط�ق�ت اإيج�بية 
موؤثرة وف�علة يف ح��سر املجتمع وم�ستقبل 
دول����ة الإم��������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ومن 
للعمل" ودوره يف  "نعم  برن�مج  ي�أتي  هن� 
تدريب �سب�ب وفتي�ت الإم�رات جميع�ً على 
ج�هزين  ليكونوا  ال��لزم��ة  امل��ه���رات  ك�فة 
الأكمل،  ال��وج��ه  على  امل��ه��ن  ه��ذه  لت�سغيل 
وه��و الأم��ر ال��ذي  ين�سجم مع مرحلة م� 
بعد النفط وفق الروؤية امل�ستقبلية الرائدة 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�س�حب 

الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل 
الأعلى للقوات امل�سلحة، عندم� اكد �سموه 
برميل  اآخ��ر  بخروج  �ستحتفل  ال��دول��ة  اأن 
�سيكون  ح��ي��ث  ع����م����ً،  خم�سني  ب��ع��د  ن��ف��ط 
ل��دي��ه��� ال�����رثوة ال��ب�����س��ري��ة امل��واط��ن��ة التي 
متلك امله�رات والقدرات املبدعة للعمل يف 
ف�ن  وب�لت�أكيد  كف�ءة،  بكل  املج�لت  ك�فة 
الهمم يعدون قوة �س�ربة وثروة  اأ�سح�ب 
وال�ستف�دة  تنميته�  على  نعمل  حقيقية 

منه� يف احل��سر وامل�ستقبل.
وك�����ن ���س��ع���دة م��ب���رك ال�����س���م�����س��ي ق��د ق�م 
الهمم  اأ�سح�ب  اأداء  تفقد خلله�  بجولة 
"نعم للعمل"  بج�نب بقية ال�سب�ب خلل 
يف ك����رف���ور ب��دمل��� م����ول ب���أب��وظ��ب��ي، حيث 
اأ���س���د ب��ج��ه��ود ال��ق��ي���دة ال��ر���س��ي��دة، و �سمّو 
اآل ن��ه��ي���ن رئي�ض  ال�����س��ي��خ خ���ل��د ب��ن زاي���د 
جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة زايد العلي� للرع�ية 
اخل��سة،  الح��ت��ي���ج���ت  وذوي  الإن�����س���ن��ّي��ة 
�سبل  اأرق��ى  تقدمي  من  املوؤ�ّس�سة  لتمكني  
فئ�ت  م��ن  ملنت�سبيه�  وال��ت���أه��ي��ل  ال��رع���ي��ة 
جدارتهم  يوؤكدون  الذين  الهمم  اأ�سح�ب 
يف ك�فة املح�فل ومي�دين العمل، لفت� اىل 
اأن "اأبوظبي التقني" يحر�ض على التع�ون 
البن�ء مع املوؤ�س�سة لتحقيق امل�سلحة العلي� 

للوطن وك�فة املواطنني.
اأبوظبي  اأع�����رب م��دي��ر ع�����م  م��رك��ز  ك��م��� 
عن  وامل��ه��ن��ي  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 

ال�سرتاتيجيني  ال�سرك�ء  جلهود  تقديره 
الذين تع�ونوا مع املركز لإعداد املواطنني 
واحللوى  امل��خ��ب��وزات  ���س��ن���ع��ة  يف  للعمل 
تطوير  اىل  اإ�����س�����ف����ة  امل����خ�����ب����ز،  واإدارة 
واملبيع�ت  ال��ع��م��لء  خ��دم��ة  يف  م��ه���رات��ه��م 
مع  املب��سر  العمل  خ��لل  م��ن  ب�لتجزئة 
اجل���م���ه���ور يف جم�������لت الإل���ك���رتون���ي����ت 
والبق�لة، واخل�سروات والفواكه، وغريه� 
املوؤ�س�س�ت  ك����ربى  يف  ال��ب��ي��ع  اأق�������س����م  م���ن 
ملوؤ�س�سة  ال��ت���ب��ع  ك���رف��ور  اخل������س��ة وم��ن��ه��� 
املوؤ�س�س�ت  م��ن  وغ��ريه���  ال��ف��ط��ي��م،  م���ج��د 
الإمك�ني�ت  مت���ل���ك  ال���ت���ي  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
امل��ت��ك���م��ل��ة لإك�������س����ب امل���واط���ن���ني  خمتلف 
متكنهم  التي  والعملية  الفعلية  امل��ه���رات 

من النج�ح يف �سوق العمل.
ق����ل ع��ل��ي حم��م��د املرزوقي  وم���ن ج��ه��ت��ه 
"اأبوظبي  يف  الإم��������رات  م���ه����رات  رئ��ي�����ض 
"نعم  م��ن  احل���ل��ي��ة  ال�����دورة  اأن  التقني" 
للت�سجيل  كبرياً  اإق��ب���ًل  �سهدت  للعمل" 
فيه� من ال�سب�ب والفتي�ت الذين ترتاوح 
كم�  �سنة،   21 اىل  بني15  م���  اأع��م���ره��م 
مت ق��ب��ول م��ن ���س���رك م��ن ق��ب��ل لي�ستكمل 
حيث  ال��ربن���م��ج،  م��ن  الأرب��ع��ة  امل�ستوي�ت 
ن���ه����ي���ة كل  ي��ح�����س��ل يف  م�������س����رك  ك����ل  ان 
يح�سل  فيم�  اجن���ز  �سه�دة  على  م�ستوى 
اأمت  اأن���ه  اأي  دورات  اأرب����ع  ���س���رك يف  ال���ذي 
امل�ستوي�ت الأربعة على موؤهل معتمد من 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤه��لت، مب��� يفتح 
ل�سب�ب وفتي�ت الإم�رات اأبواب امل�ستقبل يف 
القت�س�د وال�سن�عة والتج�رة التي يزخر 

به� القط�ع اخل��ض يف الدولة.
ومن داخل املخ�بز يف ك�رفور يقول املواطن 
اإ�سم�عيل علي "لأول مرة اأعمل يف املخ�بز 
من خلل برن�مج “نعم للعمل" الذي ب�ت 
من الربامج الوطنية اله�مة التي ت�سجعن� 
كف�ءة  بكل  امل��ه��ن  خمتلف  يف  العمل  على 
الع�م  الربن�مج  يف  �س�ركت  حيث  واقتدار، 
امل������س��ي ول��ك��ن يف ق��ط���ع خ��دم��ة العملء، 
وف�����وائ�����ده، ومتيزه،  ج���دي���ة  مل�����س��ت  ح��ي��ث 
وب�لفعل اأ�سبحت متحم�س�ً جدا للعمل يف 
املخ�بز واأطمح يف عمل م�سروع متخ�س�ض 
القط�ع  ه��ذا  يف  التدريب  و�س�أوا�سل  فيه، 
خ���لل ال������دورات امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��ح�����س��ول على 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  م��ع��ت��م��ده  ����س���ه����دة 
للموؤهلت، وللعلم فقد ك�ن اأخي الأ�سغر 
�سغر  ان  ال  الربن�مج  يف  امل�س�ركة  يتمنى 
ذل��ك، وعموم� نحن �سب�ب  �سنه ح�ل دون 
ال��ق��ي���دة ال��ر���س��ي��دة التي  الإم������رات نثق يف 
يحققه  ال���ذي  الكبري  ال��ن��ج���ح  وراء  تقف 
الربن�مج  التقني من خلل هذا  اأبوظبي 

العملي اله�م.
للعمل  ف��ي��ق��ول حتم�ست  ���س���مل  ح��م��د  اأم���� 
وهو  ج��دي��دة  خ��ربات  لكت�س�ب  املخ�بز  يف 
الآن  ن�ستطيع  ح��ي��ث  ب���ل��ف��ع��ل  ي��ح��دث  م��� 

ال�س�ج  وخ���ب���ز  ال���ع���رب���ي  اخل���ب���ز  ���س��ن���ع��ة 
العجني  اإع���داد  وط���رق  الفرن�سي  واخل��ب��ز 
وغريه� من اخلربات وامله�رات التي تفتح 
لن�  وليكون  املخ�بز  يف  للعمل  امل��ج���ل  لن� 
ال��ه���م فكل  امل��ج���ل  ه��ذا  م�ستقبل كبري يف 
وكل من  التقني  واأبوظبي  للقي�دة  ال�سكر 

ي�س�عدن� للنج�ح فيه.
ويف لق�ءات مع نخبة من املواطنني واأولي�ء 
للعمل"  "نعم  لتعريفهم بربن�مج  الأمور 
يف  اأبن�ئهم  لعمل  روؤيتهم  على  وال��وق��وف 
يقول  واملبيع�ت،  العملء  وخدمة  املخ�بز 
امل��واط��ن ���س���مل امل��ح��ريب��ي احل��م��د هلل على 
اأن اأنعم على �سعب الإم�رات بهذه القي�دة 
ت��ب��ذل ك���ل م���� يف و�سعه�  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة 
جت�ه  بواجب�ته�  الدولة  موؤ�س�س�ت  لتقوم 
املواطنني على اختلف اأعم�رهم، وكمث�ل 
من  التقني"  "اأبوظبي  جن��د  ذل���ك  ع��ل��ى 
خلل هذا الربن�مج اله�م ي�سنع امل�ستقبل 
لأب��ن���ئ��ن��� ال�����س��ب���ب وال��ف��ت��ي���ت ومب���ن فيهم 
امله�رات  م��ن  ليمكنهم  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح���ب 
واخل������ربات ال��ت��ي جت��ع��ل��ه��م ق����دري���ن على 
العمل يف خمتلف املهن وهو �سرف وفخر 

لن� جميع� نحن املواطنني.
اأم� املواطن مطر الدرمكي فيقول" نحن 
اأبن�ئن�  يعمل  ب����أن  ن��رح��ب  الأم����ور  اأول��ي���ء 
قيمة  ليتعلموا  العمل  قط�ع�ت  ك���ف��ة  يف 
ويتعرفون  وال�سراء،  البيع  واآلي�ت  العمل 
ع��ل��ى اأب���ن����ء امل��ج��ت��م��ع وي��ت��ح��دث��ون معهم 
مبختلف لغ�ت الع�مل حيث تتميز الدولة 
الع�مل، وهو  ب��ست�س�فة خمتلف جن�سي�ت 
اأمر ايج�بي يكت�سب املواطنون من خلله 
واخلربات  والتق�ليد  الع�دات  من  الكثري 
حي�تهم  يف  ن����ج���ح���ني  جت���ع���ل���ه���م  ال����ت����ي 

الدرا�سية وامل�ستقبلية."

•• دبي - الفجر

مب�درة   داون  مل���ت���لزم���ة  الإم���������رات  ج��م��ع��ي��ة  اأط���ل���ق���ت 
كنز" تهدف  " ال��ق��راءة  �سع�ر  حت��ت  للقراءة  م�ستمرة 
اإىل تعزيز ثق�فة القراءة وجعله� ع�دة اأ�سيلة مي�ر�سه� 
واملوظفني  داون  م��ت��لزم��ة  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح���ب 
ومرت�دي اجلمعية. وقد عربت الدكتورة من�ل جعرور 
ارتق�ء  يف  ال��ق��راءة  اأه��م��ي��ة  ع��ن  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سعوب،وق�لت: ت�أتي توجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض الدولة واأخيه �س�حب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ض 

بتخ�سي�ض  دبي،  ال��وزراء ح�كم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
ثق�فة  لرت�سيخ  ل��ل��ق��راءة   ���س��ه��راً  ليكون  م���ر���ض  �سهر 
العلم واملعرفة، وا�ستكم�ل �سل�سلة امل�سروع�ت الثق�فية 
نوعه�  الأوىل من  تعد  واملعرفية، يف مب�درة  والفكرية 

على م�ستوى الع�مل. 
كنزاً  تعترب  التي  القيمة  ه��ذه  تر�سيخ  اإن  واأ���س���ف��ت:  
ب�خلربات  والتمتع  ب�لفكر  ب���لرت��ق���ء  اأث���ر  م��ن  له�  مل��� 
يت�سلح  بن�ء جمتمع معريف  اإىل  ت��وؤدي  التي  والتج�رب 
ال��ت��ي ت�سهم يف حت��ق��ي��ق الجن�����زات  ب���مل��ع��رف��ة  اأف������راده 
الوطنية والتنمية امل�ستدامة ويعك�ض اهتم�م القي�دة يف 

ال�ستثم�ر يف الإن�س�ن وبن�ء �سخ�سيته.

اتخذت  والتي  ال��دول��ة  يف  املختلفة  ب�ملب�درات  واأ���س���دت 
املجتمع، والتي  اأ�سك�ًل عدة وا�ستهدفت ك�فة قط�ع�ت 
وت�أ�سيل  الإبداعي  الفكر  تنمية  على  اآث�ره�  �ستنعك�ض 
اأهمية  ال���ق���راءة وت��وج��ي��ه اجل��ي��ل اجل��دي��د اإىل  ث��ق���ف��ة 
التي  امل��ه���رة  ر���س��م م�ستقبل م�����س��رق وه���ي  ال���ق���راءة يف 
املبتكرين  املفكرين  م��ن  جديد  جليل  الأ���س������ض  تعترب 

والعلم�ء. 
من ج�نبه� اأكدت نوال احل�ج ن��سر ن�ئب رئي�ض جمل�ض 
الإدارة اأن النهج الذي ر�سمته القي�دة الر�سيدة واعتم�د 
الدولة العديد من املب�درات وعلى راأ�سه� ال�سرتاتيجية 
وال��ت��ي ت�سمل   2026 ع����م  ل��ل��ق��راءة ح��ت��ى  ال��وط��ن��ي��ة 

توجه�ت وطنية رئي�سية يف التعليم وال�سحة والثق�فة 
وتنمية املجتمع والإعلم واملحتوى يوؤكد على النظرة 
ال��ث���ق��ب��ة وب��ع��د ال��ن��ظ��ر وع��م��ق الأث����ر ال���ذي ي����وؤول اإليه 
ال�ستثم�ر يف بن�ء اإن�س�ن غني بفكره قوي ب�ملعرفة ق�در 

على البتك�ر والتحدي وتوؤ�س�ض لإرث �سلب ورا�سخ.
اجلدير ب�لذكر اأن املب�درة ا�ستهدفت اأ�سح�ب الهمم من 
ذوي متلزمة داون واملوظفني والأه�يل، وا�ستملت على 
متلزمة  لذوي  القراءة  اأهمه�  الفع�لي�ت  من  العديد 
الظل،  التمثيلية من خلل م�سرحي�ت  والقراءة  داون 
وتب�دل الكتب بني املوظفني وهي من املب�درات اله�مة 

وامل�ستمرة يف اجلمعية

يف �سهر �لقر�ءة �لوطني

م�سروع كلمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ي�سدر ترجمة كتاب العنا�سر ا�ستعرا�س ب�سري لكل الذّرات املعروفة يف الكون  للكاتب تيودور غراي
•• اأبوظبي - الفجر

تزامن�ً مع فع�لي�ت �سهر القراءة، اأ�سدر م�سروع "كلمة" للرتجمة يف دائرة 
الثق�فة وال�سي�حة - اأبوظبي الرتجمة العربية لكت�ب العن��سر: ا�ستعرا�ض 
اإىل  نقله  غ���راي،  ت��ي��ودور  للك�تب  ال��ك��ون  امل��ع��روف��ة يف  ال����ذّرات  لكل  ب�سري 
العربّية عمر �سعيد الأيوبي. يتكّون كل �سيء ملمو�ض يف الع�مل من العن��سر، 
وللعن��سر وجه�ن: ح�لته� ال�سرف، وجمموعة املرّكب�ت التي ت�سّكله� عندم� 
تّتحد من عن��سر اأخرى. ويقّدم لن� كت�ب " العن��سر: ا�ستعرا�ض ب�سري لكل 

الذّرات املعروفة يف الكون" فر�سة فريدة للطلع على كل الوجهني. 
لكل  �ض  ويخ�سّ ال���دوري  اجل���دول  يف  العن��سر  ظهور  ترتيب  الكت�ب  يتبع 
ب�سورة  اأمكن(  )حيث  مبتدئ�ً  �سفحتني،  الأوىل  املئة  العن��سر  من  عن�سر 
مبث�بة  يظهر  منه�  وكثري  ال�سرف.  للعن�سر  وجميلة  كبرية  فوتوغرافية 
عدمية  ال��غ���زي��ة  العن��سر  تظهر  بينم�  متلألئة،  ب��ّل��ورات  اأو  ية  ف�سّ قطع 
ويف  ك�لنيون.  �سوئية  اأن�بيب  يف  اأو  ك�لأك�سجني  ال�س�ئلة  ح�لته�  يف  اللون 

ة العن�سر وو�سف له و�سور تبنّي ا�ستخدام�ته اأو  ال�سفحة املق�بلة تقّدم ق�سّ
املكّون�ت التي يتواجد فيه�. وابتداًء من العن�سر 101، جُتمع العن��سر يف 

جمموعتني من ت�سعة عن��سر.
ة كل عن�سر، توجد البي�ن�ت العلمية الأ�س��سية مثل الوزن  واإىل ج�نب ق�سّ
الذّري، ون�سف القطر الذّري، ور�سم للبنية البّلورية، ور�سوم بي�نية تو�سح 
ترتيب ملء الأغلفة الإلكرتونية، ودرجة احلرارة التي يكون عنده� العن�سر 
اإىل  ب�لإ�س�فة  لهذه اخل�س�ئ�ض،  ا�ستعرا�ض  وثمة  غ���زاً.  اأو  �س�ئًل  اأو  �سلب�ً 

جولة ك�ملة على بنية اجلدول الدوري يف املقّدمة.  
العن��سر  م�  الكت�ب.  طّي�ت  يف  اإج�ب�ته�  توجد  التي  الأ�سئلة  بع�ض  واإليكم 
اأق�سى م���ّدة معروفة يف  امل��ض  الإن�س�ن؟ وهل  التي يتكّون معظم وزن ج�سم 
الأر�ض؟ وكيف ميكنك التميز بني م�سب�ح النيون احلقيقي وامل�سب�ح الذي 
ل يحتوي على نيون؟ وهل من املحتمل اأن تكون هن�ك اأ�سك�ل للحي�ة ق�ئمة 
على ال�سيليكون. وكيف �س�هم الف�سفور يف النفج�ر ال�سّك�ين؟ وكيف يعرف 
التيت�نيوم  على  يحتوي  ب�لتيت�نيوم  املو�سوم  الغولف  م�سرب  ك�ن  اإذا  امل��رء 

بطت ب�أنه� ت�سّكل مرّكب�ت مع عن��سر  ب�لفعل؟ وم� الغ�زات اخل�ملة التي �سُ
اإجراء  قبل  ال�سينية  ب�لأ�سعة  اللح�م  ع�ملي  ت�سوير  يجب  ومل����ذا  اأخ���رى؟ 
ت�سوير ب�لرنني املغنطي�سي؟ ومل�ذا اأ�سميت اأربعة عن��سر ب��سم قرية اإيرتبي 
ب�ل�سويد؟ ومل�ذا يق�طع حمّبو الغوريّل عن�سر التنت�لوم؟ م� العن��سر التي 

اأ�سميت ب��سم مكت�سفيه� من العن��سر التي حتمل اأ�سم�ء اأ�سخ��ض؟ 
اإىل اأن م��وؤّل��ف ال��ك��ت���ب ت��ي��ودور غ���راي �سغوف  ول ب���ّد م��ن الإ����س����رة اأخ����رياً 
ب�جلدول الدوري، وت�س�هي جمموعته عن العن��سر املجموع�ت املوجودة يف 
اأي متحف. وهو يقّدم، بظرفه املمّيز و�سعة اطلعه وال�سور الفوتوغرافية 
– ترتاوح بني ال�س�ئعة والغريبة - عن اخل�س�ئ�ض  الرائعة، اأمثلة م�سّوقة 
الفريدة لكل عن�سر وا�ستخدام�ته. اإن هذا الكت�ب الرائع لي�ض جمّرد دليل 
للعن��سر، لكنه يعّمق تقديرك للمواّد التي يتكّون منه� ع�ملن� ويحفز ال�سغ�ر 

والب�لغني على التفكري يف العن��سر الأ�س��سية لع�ملن�.
تيودور غراي هو موؤّلف كت�ب »علم جمنون: جت�رب ميكنك اإجراءه� يف املنزل 
– لكن رمب� يجب األ تفعل«، ب�لإ�س�فة اإىل عمود »امل�ّدة ال�سنج�بية« يف جملة 

periodictable. الإل��ك��رتوين   املوقع  م��لك  وه��و  �س�ين�ض«.  »ببيولر 
  com

يف  ي�س�هد  ال���ذي  ال�سهري  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال����دوري  اجل���دول  مل�سق  ومن�سئ 
اأنه موؤ�س�ض  التلفزيونية. كم�  الربامج  واملت�حف، ويف  واملدار�ض،  اجل�مع�ت، 
الأنظمة  بع�ض  مبتكرة  ري�����س��ريت�����ض،  ول��ف��رام  ب��رجم��ي���ت  ل�سركة  م�����س���رك 
الكت�ب  ال��ف��وت��غ��راف��ي��ة يف  ال�����س��ور  ال��ع���مل.  ال���رائ���دة يف  التقنية  ال��ربجم��ي��ة 
وحمرتف  م�ستقل  م�سّور  وه��و  م���ن،  نيك  الفوتوغرايف  امل�سّور  اإب���داع  من 
العن��سر  اإىل ج�نب ت�سويره  للمن�ظر الطبيعية، والري��س�ت، والفع�لي�ت، 
الأيوبي يعمل يف  �سعيد  املرتجم عمر  الع�مل.  اآخ��ر يف  اأي م�سّور  اأك��رث من 
اأكرث من خم�ض وع�سري�ن �سنة. ترج�م ع��دداً من  الرتجمة والتحرير منذ 
يف  الربيدية  "النظم  مث�ل:   »كلمة«  من�سورات  �سمن  بع�سه�  ُن�سر  الكتب 
الع�مل الإ�سلمي قبل الع�سر احلديث« لآدم �سيلفر�ست�ين، و»املراأة يف حي�ة 
و»الن�جت  ب��رين،  جل��وزي��ف  الأ���س��ود«  و»امل���وت  ه��ي��ربت،  لكري�ستوفر  ن�بليون« 

املحلي الإجم�يل: ت�ريخ موجز« لدي�ن كويل.

لتقدمي �أف�سل �خلدمات 
العني للتوزيع تنظم برناجما 

تدريبيا للموظفني
•• العني - الفجر

نظمت �سعبة تخطيط وتطوير القوى الع�ملة بق�سم املواد الب�سرية والإدارة 
ب�سركة العني للتوزيع اإحدى �سرك�ت دائرة الط�قة، برن�مج تدريبي خ��ض 
ملوظفي دائرة خدمة املتع�ملني مبقر ال�سركة، والتي قدمه� موظفني من 
ال�سركة ح��سلني على �سه�دات معتمدة يف التدريب، ا�ستمر الربن�مج اأ�سبوع، 
�س�رك فيه عدد من موظفني خدمة املتع�ملني وذلك �سمن ا�سرتاتيجية 
العني للتوزيع الرامية اإىل تدريب وت�أهيل كوادره� الب�سرية على التقني�ت 

والربامج العلمية احلديثة وتعزيز مه�راتهم يف �ستى املج�لت.
التوا�سل  التدريبي يف عدة جم�لت خمتلفة وهي مه�رات  الربن�مج  ج�ء 
ولغة اجل�سد والعمل اجلم�عي والبداع والبتك�ر، بهدف تطوير م�ستوى 
ولتقدمي  لديهم  العمل  كف�ءة  ورف��ع  املتع�ملني  خدمة  دائ��رة  يف  الع�ملني 
خدم�ت متميزة للمتع�ملني واأن الهدف من الدورات هو اإك�س�ب املوظفني 
امله�رات الأ�س��سية للعمل، واإعدادهم للتن�ف�ض ب�أحدث امله�رات املعرفية عرب 
برامج تدريبية وتطويرية متجددة ت�س�عدهم يف اأداء مه�مهم ووظ�ئفهم 

على اأكمل وجه.
ت��ويل ال��ع��ني للتوزيع ال��ت��دري��ب اه��ت��م���م���ً خ������س���ً م��ن خ��لل و���س��ع برامج 
تتوافق  بحيث  م�ستمر،  ب�سكل  الب�سرية  امل���وارد  لتطوير  ت��ه��دف  متميزة 
كل  منح  يتم  حيث  اإدارة،  لكل  الفعلية  الحتي�ج�ت  مع  التدريبية  اخلطة 
اإدارة ال�سلحية لتحديد احتي�ج�ته� التدريبية انطلق�ً من الحتي�ج�ت 
العمل  التدريبية وور���ض  ال��دورات  اإن تنظيم هذه  الفعلية للموظفني كم� 
مه�رات  وتنمية  تطوير  ب�����س��رورة  للتوزيع  ال��ع��ني  �سي��سة  اإط����ر  يف  ي���أت��ي 
مع  ب�لتع�ون  متك�ملة  خطة  تنفذ  للتوزيع   ال��ع��ني  اأن  حيث   ، امل��وظ��ف��ني 
املوظفني اأ�سح�ب الكف�ءة و عدد من ال�سرك�ت الع�ملية املتخ�س�سة لتدريب 
ب�أدائهم  للرتق�ء  التخ�س�س�ت  ك�فة  يف  واملوظفني  والفنيني  املهند�سني 

ومت�بعة التطورات احلديثة يف ك�فة املج�لت.

�سرطة اأبوظبي تنفذ حملة يف طريان 
االحتاد لتعزيز ال�سالمة العامة

•• ابوظبي - الفجر

نفذت �سرطة اأبوظبي حملة "�سلمة الطريق" يف املبنى الرئي�سي لطريان 
الإحت���د �سمن اإط���ر مب�دراته� يف ع�م زاي��د 2018.   واأك��د العميد �سيف 
ال�س�م�سي مدير اإدارة املرا�سم والعلق�ت الع�مة بقط�ع امل�لية واخلدم�ت، 
جن�ح احلملة يف   ن�سر التوعية لأفراد املجتمع وحث الع�ملني على التقيد 
والدوري�ت  امل���رور  مديريتي  مب�س�ركة  وذل���ك  الع�مة  ال�سلمة  ب�سروط 
املركزية  العملي�ت  بقط�ع  ال�سع�دة  ودوري��ة  الع�مة،  وال�سلمة  وال��ط��وارئ 
املن�سوري،  �سعيد  املقدم  ال�سي�رات. وق�ل  لتعليم قي�دة  الإم���رات  وموؤ�س�سة 
على  رك��زت  احلملة  اإن  اأبوظبي،  ب�سرطة  والتوجيه  العلق�ت  ق�سم  رئي�ض 
التع�مل  الإ�سع�ف�ت للم�س�بني، وكيفية  الأولية بتقدمي  ال�سحية  الرع�ية 
ن�ئب  اجل�بري،  علي  الك�بنت  واأ�س�د  الطرق.  على  الآمنة  والقي�دة  معهم، 
رئي�ض الإحت�د للطريان لل�سلمة واجلودة، ب�أهداف احلملة التي تتم��سى 
مع  مب��سرة  والتوا�سل   ، الع�ملني  "لتثقيف  الإحت����د  ط��ريان   " وخطط 
�سرطة اأبوظبي والتي تعد  �سريك�ً  ا�سرتاتيجي�ً.  واأكد ك�بنت جورج كم�ل 
جن�ح  للطريان  ب�لحت�د  املهنية  وال�سحة  وال�سلمة  اجل��ودة  ق�سم  رئي�ض 

احلملة يف الطلع على جهود وخدم�ت �سرطة اأبو ظبي.

مبارك �ل�سام�سي: �أ�سحاب �لهمم ثرو�ت وطنية وطاقات �إيجابية موؤثرة يف �ملجتمع 
ز�يد �لعليا  متكن �أ�سحاب �لهمم من �إثبات جد�رتهم يف كافة �ملحافل وميادين �لعمل

�أولياء �لأمور: �أبو ظبي �لتقني مينح �ل�سباب مهار�ت �لعمل يف خمتلف �ملهن



��سمع �سديقك
يرتكز جزء من تقدمي الن�س�ئح على الإ�سغ�ء 
ميكن  يريده.  م�  حقيقة  وفهم  ال�سديق  اإىل 

اكت�س�ب هذه امله�رات مع مرور الوقت.

حّدد ما يحتاج �إليه
ت��ق�����س��ي اخلطوة  ق���ّي���م���ة،  ن�����س��ي��ح��ة  ل��ت��ق��دمي 
لتب�دل  امل��ن������س��ب  ال��ت��وق��ي��ت  ب��ت��ح��دي��د  الأوىل 
ك�ن  اإذا  تعرف  اأن  والق��رتاح���ت. يجب  الآراء 
���س��دي��ق��ك ي��رغ��ب يف ت��ف��ري��غ م��ك��ن��ون���ت��ه بكل 

ب�س�طة اأو ينتظر منك الن�س�ئح.

عّب عن �هتمامك به
اللزم  ال��وق��ت  لتخ�سي�ض  ا�ستعدادك  ي�سّكل 
ل�سم�ع �سديقك جزءاً مهم�ً من امل�س�عدة التي 

تقدمه� له.
اإىل كلمه عرب  ب�إمع�ن  اأنك ت�سغي  اأثبت له   

اإع�دة �سي�غة م� ت�سمعه منه.

�بحث عن موؤ�سر�ت تدفعك �إىل �لتدخل

ابحث  للتدخل،  املن��سب  التوقيت  حت���ّدد  ك��ي 
عن موؤ�سرات تثبت اأن �سديقك م�ستعد لتلقي 
امل�س�عدة. حني يقول عب�رات مثل “اأن� يف م�أزق 
ي�سري كلمه  اأفعله”،  اأن  اأع��رف م� يجب  ول 
اإىل اأنه يبحث عن اخلطوات املقبلة التي يجب 

اأن يتخذه�.
على نف�سه،  اإذا كرر كلمه وبدا منغلق�ً   لكن 
م�سكلته  ين�سى  كي  املو�سوع  تغرّي  اأن  ميكنك 
الهدوء  ي�سرتجع  كي  للتجول  معه  تذهب  اأو 

ويقّيم و�سعه بنف�سه.

حتقق من و�سعك �ل�سخ�سي
قبل اأن تتكّلم، احر�ض على األ يكون ت�ريخك 
لأنه رمب�  مرتبط�ً مب�سكلة �سديقك مب��سرًة 

يق�رب امل�س�ألة من منظور خمتلف.
اأن تكون �سريح�ً ب�س�أن انحي�زك   ح�ول اأي�س�ً 
املحتمل واقرتح على �سديقك خي�رات متعددة 

بدل اأن تكتفي بطرح خي�رك املف�سل.

رّكز على نقاط قوته
اإذا ن�سحت �سديقك املتحفظ مبه�جمة زميله 

الذي يزعجه،
النوع  ه��ذا  لأن   لن يطلب ن�سيحتك جم��دداً 
و�سيزيد  �سخ�سيته  ين��سب  ل  الن�س�ئح  م��ن 

و�سعه �سوءاً.

رّكز على �حلا�سر
ي�سعر  جعلته  اإذا  وينحرج  �سديقك  �سينزعج 
ب�أنه يرتكب اخلط�أ نف�سه دوم�ً. لذا تكلم عن 
اأن  بدل  نق��سكم�  حلظة  يف  املطروحة  امل�سكلة 

تو�ّسع نط�ق املو�سوع.

عّب عن ر�أيك بدل �أن ت�سدر �لأو�مر
ح��ني ت��ط��رح اأف��ك���رك، ع��رّب ع��ن راأٍي مل يفكر 
مرتبطة  تف��سيل  على  ���س��ّدد  اأو  �سديقك  ب��ه 
ل جميع الن��ض اأن ي�سمعوا اآراء  مب�سكلته. يف�سّ
الآخرين على �سكل معلوم�ت بدل اأن ي�سعروا 

ب�أنهم يتلقون الأوامر.

كن �سادقًا
عرّب عن راأيك احلقيقي مرة، ثم دع �سديقك 

يتخذ القرار الذي ين��سبه.

مــنــ�عـــــات
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هتتتتتتتل �أنتتتتتتتتتتتتت متتتن 
�لذين  �لأ�تتستتختتا�تتس 
يتاأخرون يف �لو�سول 
متتو�عتتيتتدهتتم  �إىل 
�إلتتيتتك بع�س  دومتتتًا؟ 
�لب�سيطة  �لن�سائح 
كي تتخل�س من هذه 

�لعادة.

�أ�سو�أ �لن�سائح عن غري ق�سد. طّبق �خلطو�ت �لتالية كي ل ت�سبه ذلك  يقدم �لأ�سدقاء �أحيانًا 
�لنوع من �لأ�سدقاء...

كيف ت�سدي الن�سائح املفيدة الأ�سدقائك؟

تاأجيل َمَر�سي
منيل جميع�ً اإىل ت�أجيل م�س�ريعن� اأحي�ن�ً، لكن ت�سبح 

هذه النزعة هو�سية لدى البع�ض.
اإىل  حتت�ج  اأن��ك  النتظ�ر  اأو  الت�أجيل  يعني  عموم�ً،   
ب�أف�سل  ه��دف��ك  لتحقيق  املعلوم�ت  م��ن  امل��زي��د  جمع 
طريقة ممكنة. لكن رمب� ي�سري اأي�س�ً اإىل جتنب اتخ�ذ 

القرارات وت�أخري املواجهة حتى اللحظة الأخرية.
�ستنجز م� تريده يف نه�ية املط�ف، لكن تبلغ م�ستوي�ت 
اأعلى  الأخ��ط���ء  ارت��ك���ب  واح��ت��م���لت  النف�سي  ال�سغط 

درج�ته� قبل الو�سول اإىل املرحلة الأخرية.
مل��ع���جل��ة امل�����س��ك��ل��ة، ات��خ��ذ خ���ط���وات ���س��غ��رية للم�سي 
قدم�ً. لن يعطيك في�ض الأدرين�لني القوة كي توؤدي 
مه�مك بطريقة مثمرة. يف هذا ال�سي�ق، اأ�س�رت اإحدى 
ال�سغط. يف  الن��ض حت��ت  اأداء  ت��راج��ع  اإىل  ال��درا���س���ت 
اإىل  النه�ئي  الهدف  ق�ّسم  احلي�ة،  مه�رات  يخ�ض  م� 
خطوات �سغرية. كذلك ك�فئ نف�سك حني تنجح وار�سم 

م�سروع ل  على  تعمل  كنت  اإذا  احل�جة.  عند  احل��دود 
عرب  م��زاج��ك  حت�ّسن  اأن  ميكنك  ب�ل�سع�دة،  ي�سعرك 
امل�سروع  ت�ست�أنف  اأن  قبل  به  ت�ستمتع  بن�س�ط  القي�م 
اأو  اخل���رج  يف  جت��ّول  ب�ل�سيق،  ت�سعر  حني  الأ�س��سي. 

ا�سرب كوب�ً من ال�س�ي كي ت�سّفي ذهنك ب�سع دق�ئق.

خوف من �للتز�م
يخ�سى بع�ض الن��ض اأن يلتزموا بجدول منطقي خوف�ً 
حني  ب�ل�سيق  ه��وؤلء  ي�سعر  اأف�سل.  خي�ر  ظهور  من 
ي�سطرون اإىل تطبيق خطط ملمو�سة وينتظرون اإىل 
اإىل عدم  ي��وؤدي  ب�لتحرك، م�  اأن ي�سمح لهم مزاجهم 
ي�أتي  اأن  تنتظر  كنت  اإذا  منهم.  املطلوبة  امله�م  اإجن���ز 
ذلك  اأن  اعلم  ب�لتزام�تك،  فيه  ت�ستمتع  ال��ذي  اليوم 
اليوم لن ي�أتي وحده! لذا من الأف�سل اأن تتكّيف مع 

و�سعك منذ الآن.
امل�سكلة، توا�سل مع الآخرين والتزم ب�خلطة  ملع�جلة 

الأ�سلية. تخّيل للحظة و�سع �سرك�ئك يف العمل عند 
ح�سول ت�أخري يف خطتهم. بدل اأن جتّر الآخرين اإىل 
اإذا  �سراحة.  بكل  ون��واي���ك  رغب�تك  عن  ع��رّب  لعبتك، 
ترددت يف القي�م ب�لتزام معني، ان�سحب بطريقة لئقة 

ول تعط الآخرين وعوداً ل ت�ستطيع تنفيذه�.

��ستخفاف بالوقت
نواي�  ب���ل��وق��ت  ي�ستخفون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ������ض  يحمل 
قيمة  يعطي  ل  بديل  واق��ع  يف  يعي�سون  لكنهم  ح�سنة 
تقدير  عن  الأ�سخ��ض  من  النوع  ه��ذا  يعجز  للوقت. 
ال��وق��ت ال���لزم لإمت����م امل��ه���م فريتكبون الأخ��ط���ء ول 
كذلك  املحدد.  الوقت  يف  اأعم�لهم  ت�سليم  ي�ستطيعون 
ك��ل م�  تنفيذ  ع��ن  ي��درك��وا عجزهم  اأن  ه���وؤلء  يخ�سى 
يفعلونه  مب���  مهوو�سني  ي�سبحون  اأو  منهم  ُي��ط��لَ��ب 
لدرجة اأن يحت�جوا اإىل وقت ف�ئق كي ينهوا مه�مهم. 
ميًل  اأك��رث  ي�سبح  ينتظره،  م�  ال�سخ�ض  يتوّقع  حني 

اإىل القي�م بخي�رات �س�ئبة.
ملع�جلة امل�سكلة، ح�ول اأن تعود اإىل الواقع. ميكن ك�سر 
ع����دة ال��ت���أخ��ري ع��رب حتليل ال��و���س��ع ال��ذات��ي وحت�سني 
الأداء. اخرت مهمة حمددة تت�أخر فيه� دوم�ً وحلل م� 
متو�سط  احت�سب  منف�سلة.  من��سب�ت  ثلث  يف  تفعله 
الوقت الذي حتت�ج اإليه. اإذا كنت تخ�سى اأن تت�أخر يف 
جدولك، راجع امله�م التي تنتظرك وطّبق عليه� املب�دئ 

ل بع�ض  الت�لية: احذف املهمة غري ال�سرورية، واأجِّ
امل�س�ريع  وق�ّسم  اآخ��ر،  وقت  اإىل  امله�م 

�س�عة  له�  وخ�س�ض  الكربى 
الآخرين  كّلف  اأو  اليوم،  يف 

بجزء من اأعم�لك.

من  بالوقت  �لت�سحية 
�أجل �لآخرين

ي�����س��ت��غ��ل ه����ذا ال���ن���وع من 
فر�سة  اأي����ة  الأ���س��خ������ض 
اإىل  ل��ت��ق��دمي اخل����دم�����ت 
الآخرين، لكنهم يهملون 
بذلك ح�ج�تهم اخل��سة. 
للقي�م  ي��ت��ط��وع��ون  رمب���� 
الآخرين  تفيد  بن�س�ط�ت 

م�����ب������درات  ي�������أخ������ذون  اأو 
وي�سّحون  ال���غ���ري  لإ����س���ع����د 

لنف�سهم.  فعله  ي��ري��دون  مب��� 
نظر  يف  بقيمتهم  ه���وؤلء  ي�سعر 

يحققون  ل  ل��ك��ن��ه��م  الآخ�����ري�����ن، 
ذوات���ه���م ول ي��ل��ح��ق��ون ���س��غ��ف��ه��م، م� 

يقودهم اإىل اإجه�د ت�م.
مط�لب  برف�ض  اب���داأ  امل�سكلة،  ملع�جلة 
على  املوافقة  ت�س�عدك  رمب���  الآخ��ري��ن. 
كل م� يق�ل لك على التقدم يف م�سريتك 

املهنية وحت�سني مك�نتك الجتم�عية، 
ب�لآخرين  الهتم�م  يف  املب�لغة  لكّن 
ل���ن ت����رتك ل���ك ال���وق���ت ال���ك����يف كي 
�����ض بع�ض  ب��ن��ف�����س��ك. خ�����سّ ت��ع��ت��ن��ي 

ال���وق���ت ل��ل��ت��ف��ك��ري ب���ق���رارك ق��ب��ل اأن 
اعتذر  ث��م  الن��ض  طلب�ت  على  ت��واف��ق 

تقدمي  ع�����دم  اأو  امل�������س����رك���ة  ع�����دم  ع����ن 
اخلدم�ت ب�أ�سلوب لئق حني ل ين��سبك 

العر�ض.

هل تتاأخر عن مو�عيدك؟

ن�سائح ب�سيطة تخل�سك من هذه العادة
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العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
ال�س������دة/�سك�ي  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ثري �سيك�ستي لدارة املن�س�أت الطبية
رخ�سة رقم:CN 2095809 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خلل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم 

ورق الرم�ن
رخ�سة رقم:CN 2489950 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خلل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/احلبيب 

CN 1792156:لتج�رة القرط��سية رخ�سة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خلل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
ال�سخ�ض  �سركة   - الت�سخي�سي  كوالتي  ال�س������دة/خمترب  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1915098 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة ه�يل حممود علي الهتكي %49

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/مب�رك �سلط�ن عبيد املن�سوري من م�لك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سرك�ء/مب�رك �سلط�ن عبيد املن�سوري من 100% اىل %51

تعديل لوحة العلن/اجم�يل من م�س�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جت�ري من/خمترب كوالتي الت�سخي�سي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
QUALITY DIAGNOSTIC LABORATORY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/خمترب كوالتي الت�سخي�سي ذ.م.م
QUALITY DIAGNOSTIC LABORATORY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خلل 
اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
للث�ث  امل��سي  ال�س������دة/ال�سيف  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1463790 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العلن/اجم�يل من م�س�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جت�ري من/ال�سيف امل��سي للث�ث ذ.م.م
DIAMOND SWORD FURNITURE LLC

اىل/ال�سيف امل��سي للث�ث والديكور ذ.م.م
DIAMOND SWORD FURNITURE & DECORE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�س�دية خلل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/رامي �سب� - للرج�ل

رخ�سة رقم:CN 1198407 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة عبيد حممد اخل�ل�ض الع�مري %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف خليفة جمعة �س�مل خليفة العميمي

تعديل لوحة العلن/اجم�يل من م�س�حة 8*6 اىل 1*1
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �س�رع املرور - بن�ية م�سلم عبيد 
مبنى   ، الفلح  �س�رع  ابوظبي  ابوظبي  ابوظبي  اىل  الروف   - الع�مري 

بن�ية عبيد حممد اخل�ل�ض الع�مري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�س�دية خلل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم ف��سنت�

 رخ�سة رقم:CN 1080132 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة ح�مت �س�لح فرج �سعيد الكثريي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف ح�سني �سيد من�سور ق��سم اله��سمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�س�دية  التنمية 
العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعتتتتتتتتتتالن
ال�س������دة/فيجن لقطع غي�ر  التنمية القت�س�دية ب�ن  دائ���رة  تعلن 

ال�سي�رات امل�ستعملة
 رخ�سة رقم:CN 1742749 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة عبداهلل م�س�عد ح�سن علي املن�سوري %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف ج��سم حممد �سيف ن��سر اخلرو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�س�دية  التنمية 
العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1035974 ب�ل�سم التج�ري مركز البخت 
للتجميل ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�سة واع�دة الو�سع 

كم� ك�ن عليه �س�بق�.
العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العلن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعتتتتتتتتتتالن
ب�ن  التج�رية  ال�سوؤون  قط�ع  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التج�ري:مركز  ب�ل�سم   CN رقم:1194861  التج�رية  الرخ�سة 

مغربي للعيون - جراح�ت اليوم الواحد ذ.م.م
حيث ابدا املذكور اعله رغبته يف اجراء التعديلت الت�لية:

تعديل ن�سب ال�سرك�ء
حممد ر�سول عبدالرحيم حممد زينل خوري من 51% اىل %1

تعديل ن�سب ال�سرك�ء
�سركة م�ست�سفي�ت ومراكز مغربي من 49% اىل %99

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�س�دية خلل اأ�سبوع من ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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مدر�سة ابوظبي اال�سرتالية-ذ م م
التج�رية  املحكمة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بن�ء 
بت�ريخ 2017/09/12  بدائرة الق�س�ء يف ام�رة ابوظبي. بت�سفية 

ال�سركة:  )مدر�سة ابوظبي ال�سرتالية-ذ م م(
يعلن مكتب/ امل�سفي الق�س�ئي حمد عبيد ال�سري�ن- عن ت�سفية 

ال�سركة املذكورة اعله.. 
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مط�لبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
رقم    ه�تف  املعني  ق�نونيون(  حم��سبون  عمري  )بن  الق�س�ئي 
024467770   ف�ك�ض:   024467774 �ض.ب 42724 ابوظبي- �س�رع 
الط�بق  املرر  ب�ت�ل  ج�بر  بن�ية  الحت�د  جريدة  –مق�بل  املرور 
)ميزان رقم 1( واإح�س�ر امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خلل مدة 

اأق�س�ه� 45 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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العني للعقارات القاب�سة–ذ م م
بن�ء على قرار اجلمعية العمومية الغري ع�دية املوثق لدى الك�تب 
املذكورة  ال�سركة  بت�سفية  واخل��ض   1852001322 ب�لرقم  العدل 

اأعله العني للعق�رات الق�ب�سة –ذ م م
بحل  ق�نونيون-  -حم��سبون  مينون  موري�سون   / امل�سفي  يعلن 
حقوق  اأو  مط�لبة  له  من  فكل  اعله  املذكورة  ال�سركة  وت�سفية 
على ال�سركة املذكورة اعله عليه التقدم مبط�لبته مع امل�ستندات 
 45 وملدة  الر�سمي  الدوام  وذلك خلل  امل�سفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة 
املحددة  املدة  خلل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعلن،  ت�ريخ  من  يوم�ً 

ب�لإعلن ي�سقط حقه ب�ملط�لبة.
بن�ية /�سهيل بن هلل  ال�سلم  �س�رع  امل�سفي:  للمراجعة: عنوان 

را�سد املزروعي  ه�تف  026772727 �ض ب 31616
�مل�سفي �لق�سائي
موري�سون مينون حما�سبون قانونيون  

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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عبد  ابراهيم  احلميد  عبد  ع�دل  ال�سيد/  يعلن 

رقم  هوية  اجلن�سية  اإم�راتي  احلو�سني-   اهلل 

)784196504629716( عن فقدان �سه�دة ملكية 

عق�ر ب�لرقم الت�يل: 1-�سه�دة رقم 2011/3160 

 �س�درة من دائرة الرا�سي والملك بدبي

على من يجدهم� برج�ء ت�سليمهم� لدائرة الرا�سي 

والملك بدبي اأو اقرب مركز �سرطة اأو الت�س�ل 

على موب�يل رقم 0501338840 م�سكورا.

فقدان �سهادة ملكية عقار
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�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/�سركة القوة املركزية للمق�ولت الكهرب�ئية 

وال�سحية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1102692 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حممود عبدالكرمي غلوم حممد البلو�سي من �سريك اىل م�لك

تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ حممود عبدالكرمي غلوم حممد البلو�سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف ف��سو بيلي راجيندران

تعديل لوحة العلن/اجم�يل من م�س�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جت�ري من/�سركة القوة املركزية للمق�ولت الكهرب�ئية وال�سحية ذ.م.م
CENTER POWER ELECT. & SANITARY CONT. CO LLC

اىل/القوة املركزية للمق�ولت الكهرب�ئية وال�سحية- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
CENTER POWER ELECTAND SANITARY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�لغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية بخ�سو�ض الرخ�سة  
الطلع  كراج  التج�ري  ب�ل�سم   CN رقم:1128364 
لت�سليح ال�سي�رات ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�سة واع�دة 

الو�سع كم� ك�ن عليه �س�بق�ً.
العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خلل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/�س�لون من�زف للرج�ل 

رخ�سة رقم:CN 1010307 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة حممد عزيز حممد خلف�ن العزيزي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد ف�لح حممد علي ال�س�م�سي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العلن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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تنويه
ب�ل�س�رة اىل العلن ال�س�در بجريدة الفجر يف العدد رقم 12270 بت�ريخ 2018/3/10 
بخ�سو�ض الرخ�سة التج�رية )CN-1051098( ب�ل�سم التج�ري/دراي كلني البي�ض 
اليه  امل�س�ر  العلن  يف  خط�أ  ورد  ب�نه  القت�س�دية  التنمية  دائرة  تنوه  ذ.م.م  وال�سود 

اعله: تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ فر�سيد روح�ين من 24% اىل %49
وال�سحيح هو

تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ فر�سيد روح�ين من 48% اىل %49
لذا وجب التنويه

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
من ت�ريخ ن�سر هذا العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/577  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/لي�سلى دهرم� �سين� ت�ب� �سواراجى جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي/بنك ابوظبي التج�ري )فرع( وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�س�م�سي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )3.582.487.56( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة 
والف�ئدة 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م.وحددت له� جل�سة يوم 
لذا   ch.2.E.22:ب�لق�عة ال�س�عة:09:30�ض  امل��واف��ق:2018/4/11  الربع�ء 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2194   

املنذرة : دني� للتمويل - ذ م م   
املنذر اليه� : كينك لتج�رة ال�سم�ك الط�زجة - �ض ذ م م  

اليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )34.755.03( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخلل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط وذلك خلل 
ا�سبوع من ت�ريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم )72616/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )ني�س�ن بيك اب - بيك اب( 
موديل )2012( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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قد  ختتان  حممود  ختتان  �أمتتري  �ل�سيد/  بتتاأن  نعن  بهذ� 
بتاريخ  �س.ذ.م.م  للمقاولت  هيبكو  �سركة  ببيع  قام 
2017/7/6م ولذلك فاأن �ل�سركة غري م�سوؤولة عن 
�أية  2017/7/6م  �لتاريخ  هذ�  قبل  مطالبات  �أية 
مطالبات يرجى �لت�سال على ق�سم �ل�سوؤون �لقانونية 

خالل 15 يومًا من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
�ل�سيد/ �سعيد �إبر�ق هاتف: 971556441881+  مكتب رقم 602 بناية حمد�ن 

�سارع �لرقة دبي.
ن�سر هذا االإعالن على م�سوؤولية املعلن �سركة هيبكو

اإىل من يهمة االأمر

العدد 12296 بت�ريخ 2018/04/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/امل�لك :وائل عبدالكرمي العلي

 طلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية : دار الطيب 
املودعة ب�لرقم : 288791  بت�ريخ : 2018/3/11

ب��سم: وائل عبدالكرمي العلي
وعنوانة :راأ�ض اخليمة - منطقة النخيل - ال�س�رع الع�م - ه�تف:0506586514

M.omar.prof@hotmail.com:امييل
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة :خدم�ت جتميع ت�سكيلة من ال�سلع واملنتج�ت ل�س�لح الغري 
)عطور عربية وفرن�سية( بهدف مع�ينته� و�سرائه� عند احل�جة ول ينطوي ذلك على خدمة النقل.

و�سف العلمة: دار الطيب للعطور ومكتوبة ب�خلط الثلث ب�للون الذهبي وهن�ك �سدة على حرف الط�ء.
ال�سرتاط�ت :احلم�ية للعلمة يف جممله� مع عدم املط�لبة بحق ح�سري عن الكلم�ت دار الطيب كل على 

حدة يف الو�سع الع�دي 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعلن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  9  اأبريل 2018 العدد 12296
منوذج �إعالن �لن�سر 

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/امل�لك :وائل عبدالكرمي العلي
 طلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية : دار الطيب 

املودعة ب�لرقم : 288792  بت�ريخ : 2018/3/11
ب��سم: وائل عبدالكرمي العلي

وعنوانة :راأ�ض اخليمة - منطقة النخيل - ال�س�رع الع�م - ه�تف:0506586514
M.omar.prof@hotmail.com:امييل

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة :3 عب�رة عن عطور عربية وفرن�سية يتم �سنعه� يف الم�رات 
بخلط�ت خ��سة وهن�ك اي�س� عود وبخور حتت ا�سم دار الطيب.

و�سف العلمة: دار الطيب ومكتوبة ب�خلط الثلث ب�للون الذهبي وهن�ك �سدة على حرف الط�ء.
ال�سرتاط�ت :احلم�ية للعلمة يف جممله� مع عدم املط�لبة بحق ح�سري عن الكلم�ت دار الطيب كل على 

حدة يف الو�سع الع�دي 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعلن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  9  اأبريل 2018 العدد 12296

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/امل�لك :مركز ان ام �سي بروفيت� الع�ملي الطبي ذ.م.م  
 nmc provita continued care for quality of life : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة ب�لرقم : 283080  بت�ريخ : 2017/11/19
ب��سم: مركز ان ام �سي بروفيت� الع�ملي الطبي ذ.م.م

 62635 بريد:  �سندوق   025571031 ف�ك�ض:  ه����ت���ف:026121871/0564949727  العني-  :ابوظبي-  وعنوانة 
obay@provita-me.com :الربيد اللكرتوين

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة :44
1- مركز ت�أهيلي.

و�سف العلمة: العلمة عب�رة عن م�ستطيل قطع من جهة اليمني ب�سكل ن�سف دائرة ر�سم به� قلب وكتب 
الكلمة  ا�سفل  وكتب  ب�لقلب  مو�سول  مميز  ب�سكل   )V( حرف  كتب  حيث   )provita( كلمة  القلب  ا�سفل 
)continued care for quality of life( ور�سم يف امل�ستطيل من جهة الي�س�ر ورده يتو�سطه� هلل 

كتب على ميينه� كلمة )nmc( وجميع العلمة ب�للون البي�ض وال�سود على خلفية عدمية اللون.
 care for quality ال�سرتاط�ت :احلم�ية للعلمة يف جممله� مع عدم املط�لبة بحق ح�سري عن الكلم�ت

of life كل على حدة يف الو�سع الع�دي 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعلن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  9  اأبريل 2018 العدد 12296
منوذج �إعالن �لن�سر 

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/امل�لك :مي�مي �ست�ر لتج�رة اك�س�سوارات املط�بخ م م 
Lavabo : ح طلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة ب�لرقم : 287534  بت�ريخ : 2018/2/17
ب��سم: مي�مي �ست�ر لتج�رة اك�س�سوارات املط�بخ م م ح

وعنوانة :عجم�ن- املنطقة احلرة الم�رات العربية املتحدة ه�تف: 0528284000
miamistartrd@gmail.com

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة :6 مع�دن غري نفي�سه وكل خليط منه� مواد بن�ء معدنية 
مب�ين متنقلة معدنية مواد معدنية خلطوط �سكك احلديد حب�ل وا�سلك غري كهرب�ئية من مع�دن غري 
نفي�سه م�سنوع�ت حدادة خردوات معدنية �سغرية موا�سري وان�بيب معدنية خزائن حفظ الوث�ئق وال�سي�ء 
الثمينة منتج�ت م�سنوعة من مع�دن غري نفي�سه غري واردة يف فئ�ت اخرى خ�م�ت مع�دن رق�ئق اللومنيوم 

رق�ئق معدنية للف والتغليف.
و�سف العلمة: كلمة Lavabo ب�لحرف اللتينية.

ال�سرتاط�ت : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعلن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  9  اأبريل 2018 العدد 12296

من�سور  ع��ب��داحل��م��ي��د  ك����رمي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية  ، م�سر    ال�سيد 
الت�س�ل  عليه  يجده  م��ن   )10479059(

بتليفون رقم  0553999590

ف��ق��د امل��دع��و / ي������س��ني اهلل فقدان جواز �سفر
اجلن�سية  ب�ك�ست�ن     ، ديت� 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )6 8 0 8 5 4 1 E V (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س����ل 

 0528647121

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / يو�سف فيزول 
بنغلدي�ض     ، ه������ولدي������ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1666652AG ( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س����ل 

0547680896

فقدان جواز �سفر

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2193   

املنذر : بنك دبي ال�سلمي  
املنذر اليه� : اك�س�ض لنقل الرك�ب ب�ح�فلت املوؤجرة -  �ض ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )654.990.00( درهم نتيجة الخلل ب�سداد 
الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط وذلك خلل ا�سبوع من ت�ريخ الن�سر، وال 

�سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجراءات التنفيذية على ال�سي�رات ارق�م 
1- ال�سي�رة رقم )I/52380/خ�سو�سي/دبي( من نوع )كينج لوجن اك�ض ام كيو - ب��ض( - 
نوع  رقم )I/51488/خ�سو�سي/دبي( من  ال�سي�رة   -2 ا�سود(    ابي�ض  لون   - موديل 2015 

)كينج لوجن اك�ض ام كيو - ب��ض( - موديل 2015 - لون ابي�ض ا�سود(  
 واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2189   

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سلمي  
واخلفيفة  الثقيلة  ب�ل�س�حن�ت  الع�مة  امل��واد  لنقل  عبدالغفور   : اليه�  املنذر 
اليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره )59.185.00(  املنذر  املنذر  م  - ينذر  -�ض ذم 
درهم نتيجة الخلل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط 
املنذر لتخ�ذ الجراءات  �سي�سطر  الن�سر، وال  ت�ريخ  ا�سبوع من  وذلك خلل 
نوع )ميت�سوبي�سي  دبي( من  ع�م/  رقم )20429/نقل  ال�سي�رة  التنفيذية على 
ك�نرت - بيك اب( موديل )2015( لون )ازرق(  واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2192   

املنذر : �سركة احليل اوريك�ض للتمويل -  �ض م خ  
املنذر اليه� : املحيط للديكور الداخلي 

اليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )24.403.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخلل ب�سداد الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط وذلك خلل 
ا�سبوع من ت�ريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجراءات التنفيذية على 
 - فلول�سرت  )هيونداي  ن��وع  من  )15126/خ�سو�سي/B/دبي(  رق��م  ال�سي�رة 
ه�ت�سب�ك( موديل )2013( لون )اأخ�سر(  واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2191   

   املنذر :  بنك دبي ال�سلمي  
املنذر اليه� : جوزيف لت�أجري ال�سي�رات - �ض ذ م م

ينذر املنذر املنذر اليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )106.630.00( درهم نتيجة الخلل ب�سداد 
الق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط وذلك خلل ا�سبوع من ت�ريخ الن�سر، وال 

�سي�سطر املنذر لتخ�ذ الجراءات التنفيذية على ال�سي�رات ارق�م : 
M / دب��ي( من نوع ) تويوت� ب��رادو - ا�ستي�سن (  1- ال�سي�رة رقم ) 99632 / خ�سو�سي / 

)موديل 2013 - لون ف�سي(  
2-  ال�سي�رة رقم ) 15780 / خ�سو�سي / M / دبي( من نوع ) تويوت� كورول - �س�لون ( 

)موديل 2013 - لون ابي�ض(  
3-  ال�سي�رة رقم ) 99634 / خ�سو�سي / M / دبي( من نوع ) تويوت� كورول - �س�لون ( 

)موديل 2013 - لون ابي�ض(  
4-  ال�سي�رة رقم ) 15778 / خ�سو�سي / M / دبي( من نوع ) تويوت� كورول - �س�لون ( 

)موديل 2013 - لون ابي�ض(  
5-  ال�سي�رة رقم ) 15779 / خ�سو�سي / M / دبي( من نوع ) تويوت� كورول - �س�لون ( 

)موديل 2013 - لون ابي�ض(  
 واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2275  

   

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

اإعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى  
الدعوى رقم 2017/3201  الدائرة املدنية والتجارية الكلية 

مقدم من : املدعي : حممد ف�روق علي حممد - بريط�ين اجلن�سية 
املدعي علهيم� الث�لثة : �سركة الف للعق�رات - ذ م م 

قد رفع الدعوى املذكورة اأعله يط�لب فيه� ب���� : 
يلتم�ض املدعي من املحكمة املوقرة الق�س�ء له يف مواجهة املدعي عليهم مت�س�منني :  

 ،  503  ،  412  ،  407  ،  404 ارق���م  ب�لوحدات  اخل��سة  احلجز  واتف�ق�ت  عقود  بف�سخ  ب�لزامهم   -: اول 
605 مب�سروع فورت�سن رزيدن�ض ، مدينة الإم�رات ، عجم�ن لتوافر الخلل العقدى املرتب للف�سخ يف 

ج�نبهم� ، وذلك على النحو الث�بت تف�سيل ب�لأوراق  
ت�سعم�ئة  )فقط  املدعي  من  امل�سددة  الق�س�ط  قيمة  دره��م   943.034.96 مبلغ  برد  ب�لزامهم   : ث�ني� 
وثلثة واربعون الف� واربعة وثلثون درهم �ستة واربعون فل�س� ، ك�أثر من اآث�ر ف�سخ اتف�قي�ت حجز 

الوحدات واملواقف اعله  
ث�لث� : ب�لزامهم ب�ن يوؤدوا للمدعي مبلغ� وقدره م�ئتي الف درهم عم� ا�س�به من ا�سرار م�دية وادبية 

على النحو املو�سح ب�لأوراق.      
ب�لنف�ذ  �سمول حتكم  ، مع  املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليهم  املدعي  ال��زام   : رابع� 

املعجل بل كف�لة ، والتنفيذ ب�مل�سودة بغري اإعلن او  �سع �سيغة تنفيذية 
لذا انت مكلف ب�حل�سور ام�م مكتب اإدارة الدعوى رقم 1 حمكمة عجم�ن الحت�دية البتدائية بت�ريخ 
تخلفكم عن  ح���ل  ، ويف  بي�ن�ت  لديكم من  م�  وتقدمي  الدعوى  وذل��ك للج�بة على   ،  2018/4/15

احل�سور او عدم ار�س�ل وكيل عنكم ف�إنه �سيتم ا�ستكم�ل الجراءات الق�نونية يف غي�بكم. 
حتريرا يف 2018/3/19م 

مكتب ادارة الدعوى       

      االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
اخلليج  درة  ال�س������دة/مطعم  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1109601 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة حممد �سهري توتيل م�لك�ل كونهيدو %100
تعديل وكيل خدم�ت

ا�س�فة �سلط�ن عبيد �سعيد علي ال�سبو�سي
تعديل وكيل خدم�ت

حذف �سلط�ن عبيد �سعيد علي زعل ال�سبو�سي
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف كونهيدو موز هي�كل

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العلن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم الكوخ اللذيذ  

رخ�سة رقم:CN 1184310 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العلن/اجم�يل من م�س�حة 9*5.5 اىل 1*2

تعديل ا�سم جت�ري من/مطعم الكوخ اللذيذ
TASTY HUT RESTAURANT

اىل/مطعم ب�ب اخلري
BAB EL KHAIR RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�س�دية  التنمية 
العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9

�إعتتتتتتتتتتالن
البن�ء  ملواد  ال�س������دة/الفرحة  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1468357 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �سهيل ثعيلب �سقر م�سعود الع�مري %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف علي بطي �س�مل مو�سى القبي�سي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العلن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بق�لة حممد خلف�ين  

رخ�سة رقم:CN 1024093 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العلن/اجم�يل من م�س�حة 5*1 اىل 5*1

تعديل ا�سم جت�ري من/بق�لة حممد خلف�ين
MOHAMMED KHALFANI GROCERY

اىل/نيو وي�سترين للدوات املنزلية
NEW WESTERN HOUSE HOLDINGS

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة بيع الدوات والواين- ب�لتجزئة )4759007(
تعديل ن�س�ط/حذف بق�لة )4711003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�س�دية  التنمية 
العلن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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 اإعادة االإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه /  1- �سركة جبة للتج�رة الع�مة ، 2- �سركة جبة للملحة وال�سحن والتخلي�ض اجلمركي
3-عبد علي ف�رح - بريط�ين اجلن�سية  

نعلمكم ب�ن املدعي/ البنك التج�ري الدويل - يف الدعوى رقم 2018/7321 الدائرة الكلية الوىل     
قد رفع الدعوى املذكورة اعله يط�لب فيه� : الزام املدعي عليهم وذلك على �سبيل الت�س�من والت�س�مم والتك�فل ب�أن 
يوؤدوا للمدعي مبلغ� وقدره )5.882.125.61( درهم )خم�سة مليون وثم�من�ئة واثن�ن وثم�نون الف� وم�ئة وخم�سة 
وع�سرون درهم� وواحد و�ستون فل�س� ل غري(  قيمة امل�ستحق يف ذمتهم  عن الت�سهيلت الئتم�نية والف�ئدة التف�قية 
ب�س�أنه� ، واملرت�سد يف ذمتهم واملبينة و�سف� وقيمة وعددا ب�سدر هذه ال�سحيفة وذلك عن الفرتة حمل التع�قد وحتى 
والف�ئدة  املدعي  للبنك  يوؤدوا  ب�ن  والتك�فل  والت�س�مم  الت�س�من  �سبيل  على  عليهم  املدعي  والزام  م   2017/10/17
الت�أخريية املن�سو�ض عليه� ق�نون� ، واملبينة القيمة اعتب�را من ت�ريخ 2017/10/17 وحتى ال�سداد الت�م. وب�ل�س�فة  

اىل ب�لر�سوم وجميع امل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة. 
لذا يقت�سي ح�سورك لدى حمكمة ال�س�رقة الحت�دية البتدائية - الدائرة املدنية الكلية الوىل - الق�عة 139- وذلك 
ارق�مه�  املذكورة  الدعوى  للنظر يف  بت�ريخ 2018/5/9  بي�ن�ت وذلك  الدعوى وتقدمي م� لديكم من  للج�بة على 
الجراءات  ا�ستكم�ل  �سيتم  ف�نه  عنكم  وكيل  ار�س�ل  عدم  او  احل�سور  عن  تخلفكم  ح�ل  ويف  عليه  مدعي  بو�سفك 

الق�نونية يف غي�بك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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    الدعوى  رقم  2016/2604 م   مدين، كلي ، جتاري

حمكمة ابوظبي االبتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه : ال�سيد/ خزام عيد احمد م�س�عد املن�سوري  )جمهول حمل الق�مة( 

للمح�م�ة  احلكمة  بيت  مكتب   : بوك�لة   - ال�سلمي  للتمويل  التج�ري  ابوظبي  �سركة   / املدعية  ان  مب� 
 - جت�ري   - كلي   - مدين  2604-2016م  رقم   الق�س�ئية  الدعوى  عليكم  اق�م  قد   - الق�نونية  وال�ست�س�رات 
ابوظبي - ف�نتم مكلفون او وكيلكم الق�نوين ب�حل�سور ام�م اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة 
اخلربة الوىل ب�ذن اهلل يف يوم اخلمي�ض املوافق : 2018/4/13 م ، ال�س�عة الث�نية ظهرا ، مبقر مكتب اخلبري 
)دار البي�ن للح�س�ب�ت وال�ست�س�رات( دبي ، ديرة ، �س�رع الحت�د ، خلف حمطة القي�دة ملرتو دبي منطقة ابو 
هيل مق�بل القي�دة الع�مة ل�سرطة دبي ، مركز اعم�ل KRM ط�بق املزانني مكتب رقم 05 ، للتوا�سل ه�تف 
امل�ستندات  اأ�سول عن ك�فة  ،  م�سطحبني معكم ن�سخة  اأو 2511318 04  ، ف�ك�ض 04-2946949    04-2946948
املوؤيدة لدفوعكم ، وم� ترونه من��سب� لتي�سري اعم�ل اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبي�ن وجه احلق 

يف الدعوى ، ويف ح�ل عدم احل�سور �سيتم الجراء يف غي�بكم وتتحملون ك�مل امل�سوؤولية.     
اخلبري امل�شريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�سديق�ت- خورفك�ن  : ال�سيد/ 
حممد اغ� خ�ن عبدال�سب�ح ، اجلن�سية : بنغلدي�ض ، وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تن�زل( يف ال�سم التج�ري الأم�ن لتج�رة قطع غي�ر ال�سي�رات واملرخ�ض 
من دائرة التنمية القت�س�دية يف  ال�س�رقة رخ�سة جت�رية رقم 753438 ال�س�در 
بت�ريخ 2017/5/23 من دائرة التنمية القت�س�دية بخورفك�ن. اىل ال�سيد/ احمد 
خ�ن حممد اغ� خ�ن ، اجلن�سية : بنغلدي�ض - ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب 
العدل يف مدينة خورفك�ن �سيقوم ب�لت�سديق على توقيع�ت ذوي ال�س�أن يف املحرر 

املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2257   

املنذر :  نبيل ندمي عبداحلفيظ الدروبي - �سوري اجلن�سية  - بوك�لة املح�مي / عب��ض احلواي 
املنذر اليه� : نيفني حممد مروان الزعبي - �سورية اجلن�سية - جمهولة حمل الق�مة 

حيث ان املنذر قد حرر النذار اعله �سدكم طلب� ل�سداد مبلغ 250.000 درهم )م�ئت�ن وخم�سون الف درهم( 
نتيجة ملع�ملت م�لية بينكم وبني موكلن� )املنذر ( املذكور اعله حيث ت�سلمتم املبلغ اعله ومت حتويله على 
دفع�ت يف ح�س�بكم بدولة الإم�رات العربية املتحدة ، ووفق� للتعهد ال�س�در واملوقع منكم بت�ريخ 2017/7/25 
والذي تعهدمت فيه ملوكلن� )املنذر( ب�إع�دة املبلغ خلل 180  يوم من ت�ريخ التعهد اإل انكم وب�لرغم من مرور 
يف  تر�سد  فقد  وعليه   ، للمنذر  املذكور  املبلغ  اإع���دة  يف  ف�سلتم  املذكور  التعهد  ت�ريخ  من  ك�فية  زمنية  ف��رتة 
ذمتكم املبلغ اعله ، لذلك نخ�طبكم ب�سداد املبلغ املذكور ب�سورة ودية وذلك خلل فرتة )7( اي�م من ت�ريخ 
الق�نونية  املنذر ك�فة الج��راءات  املذكور اعله ف�سوف يتخذ  املبلغ  الإن��ذار ويف ح�ل عدم �سدادكم  ن�سر هذا 
التي حتفظ حقوقه مع حتميلكم ك�فة الر�سوم وامل�سروف�ت والف�ئدة الق�نونية املرتتبة على ت�أخري ال�سداد 

ب�ل�س�فة لتع�ب املح�م�ة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن بالن�شر
رقم 2018/2259   

املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين - ميثله ب�لتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني
مبوجب وك�لة م�سدقة ا�سول ب�لك�تب العدل يف دبي  مبحرر رقم )2017/1/159588( بت�ريخ 2017/7/19  

املخطر اليه : م�زي للمق�ولت - �ض ذ م م  
املو�سوع 

بت�ريخ �س�بق ا�ست�أجر املخطر اليه من املخطر �سقة رقم )706( ، الك�ئنة مببنى احمد الزرعوين والواقع على 
ينتهي  ايج�ر  ، مبوجب عقد  الرب�س�ء بدبي  البلدية )373-1299( يف منطقة  - رقم  ار���ض رقم )303(  قطعة 
اليج�ر  عقد  عن  املت�أخر  الي��ج���ر  ب��دل  ب�سداد  الخ��ط���ر  ه��ذا  مبوجب  نخطركم  ف�نن�   2018/11/14 بت�ريخ 
للمخطر بواقع مبلغ )28.332( ثم�نية وع�سرون الف� وثلثم�ئة  واثنني وثلثون درهم� خلل ثلثون يوم� 
من ا�ستلم الخط�ر امل�ثل وفق املقرر ب�سريح امل�دة )25/اأ( من الق�نون رقم 2008/33 ، وال �سن�سطر ا�سفني 
الزامكم  مع   ، والخ��لء  اليج�ر  بدل  املت�أخر من  ب�سداد  ملط�لبتكم  بحقكم  الق�نونية   الج���راءات  اتخ�ذ  اىل 

ب�لر�سوم وامل�سروف�ت. 

  الكاتب العدل
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1349 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- تو�ض وورلدوايد جي ال تي )�س�بق�( تو�ض وورلدوايد  م د م �ض )ح�لي�( ب�سفته� مدينة وكفيلة 
للتج�رة  تو�ض  ملديونية  و�س�منة  كفيلة  ب�سفته�  ح  م  �ض  الع�ملية  تو�ض   -2 ���ض   الع�مة  للتج�رة  تو�ض  ملديونية  �س�منة 
�س�ند ب�سفته  رام  ن�راين  ال تي )�س�بق�( تو �ض و 3- رام�س�نداين  م م ومديونية تو�ض وورل��دواي��د جي  ذ  الع�مة - �ض 
الع�مة - �ض ذ م م  ومديونية تو�ض وورلدوايد جي ال تي )�س�بق�( ت  4- رام�  كفيل و�س�من ملديونية تو�ض للتج�رة 
وورلدوايد  تو�ض  ومديونية  م  م  ذ  �ض  الع�مة  للتج�رة  تو�ض  ملديونية  و�س�منة  كفيلة  ب�سفته�  رام�س�نداين  م�نوه�ر 
جي ال تي )�س�بق�( ت  جمهول حمل الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2017/12/28  يف 
الدعوى املذكورة اعله ل�س�لح/ بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�س�من والتك�فل ب�ن يوؤدوا 
للمدعي مبلغ 14.337.270.84 درهم حتى ت�ريخ رفع الدعوى يف 2017/6/12 والزام املدعي عليه الرابع منوهر رام�سند 
اق�مة الدعوى احل��سل يف  الق�نونية بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ  رام�سنداين م�قيمته 5.299.289.53 درهم والفوائد 
2017/6/12 وحتى مت�م ال�سداد والزامكم ب�مل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري 
ال�سيخ  ال�سمو  ب��سم �س�حب  الع��لن �سدر  لن�سر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/827 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- جي تي ات�ض جلوب�ل تريد ه�و�ض - �ض ذ م م 2-كور�ض �سيد مو�سى منتظر - 
ب�سفته كفيل �س�من ملديونية جي تي ات�ض جلوب�ل تريد ه�و�ض - �ض ذ م م  جمهويل حمل الق�مة 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/12/18 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
ب�ن  بينهم�  فيم�  والتك�فل  ب�لت�س�من  عليهم�  املدعي  ب�لزام  ال�سلمي   ابوظبي  ل�س�لح/ م�سرف 
، ث�ني� : ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم  يوؤدي� للم�سرف املدعي مبلغ 5.344.308.79 درهم 
القت�س�دية  التنمية  دائرة  للمدعي عليهم� الوىل لدى  التج�رية  الرخ�سة  2017/70 جت�ري علي 
على وم� للمدعي الوىل لدى بنك ابوظبي الول وم�سرف الإم�رات ال�سلمي وم� للمدعي عليهم� 
لدى بنك الإم�رات دبي الوطني وبنك را�ض اخليمة يف حدود املبلغ  املحكوم به والزمتهم� ب�مل�س�ريف 
ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري 
ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم �س�حب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1375 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ف�نكوفر انترييرز  �ض ذ م م  جمهول حمل الق�مة نعلنكم 
ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2017/12/27  يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�س�لح/بورال ميدل اي�ست )دبي( �ض ذ م م  ب�لزام املدعي عليه� ان توؤدي 
درهم  وواح���د  وم���ئ��ة  الف�  ع�سر  وث��لث��ة  )�سبعم�ئة   713101.30 مبلغ  للمدعية 
ال��دع��وى حتى مت�م  رف��ع  ت���ري��خ   �سنوي� من  بواقع %9  والف�ئدة  وث��لث��ون فل�س�( 
ال�سداد والزمته� ب�مل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة 
احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر 
هذا العلن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/104 ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ست�أنف �سده/ 1-في�سل عبدالب��سط حممد احمد مردا�ض  جمهول 
حمل الق�مة مب� ان امل�ست�أنف /دار التك�فل - �ض م ع وميثله / عي�سى �س�مل 
احمد احلر�سي املهري - قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 
له� جل�سه  بت�ريخ 2018/1/24 وح��ددت  م��دين جزئي  م   2017 /  1571 :
رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�    10.00 ال�س�عة    2018/4/23 املوافق  الثنني   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/66 عقاري جزئي               

اىل املدعي عليه / 1-مروان ه��سم ال�سيد ر�س� اله��سمي  جمهول حمل الق�مة 
الدعوى  عليك  اأق����م  ق��د  اله��سمي  ر���س���  ال�سيد  ه��سم  حكم  امل��دع��ي/  ان  مب��� 
اململوكة  العق�رات  وجتنيب  وف��رز  ال�سيوع  ح�لة  ب�إنه�ء  ب�حلكم  ومو�سوعه�  
للمدعيني واملدعي عليهم واعط�ء كر وارث ح�سته املفرزة والر�سوم وامل�س�ريف 
ال�س�عة 8.30  املوافق 2018/4/17  والتع�ب. وحددت له� جل�سة يوم الثلث�ء  
ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا   Ch1.B.8 ب�لق�عة  �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/3768   تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول  ح   م  ���ض   - �س�ين�ض  نيو  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض  م  د  م   - ترافيل  غ�رانتي  التنفيذ/�سركة  ط�لب  ان  مب�  الق�مة 
الدعوى  اأق����م عليك  ق��د  امل��ل -  اب��راه��ي��م  ومي��ث��ل��ه/اب��راه��ي��م ح�سن 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة.  وعليه ف�ن  او خزينة  التنفيذ  )49989( دره��م اىل ط�لب 
املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1028   تنفيذ جتاري  

احمد  جمهول حمل  املنفذ �سده/1- عم�ر عمر حممد  اىل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/موه�ندا�ض انب�ي�ن  انب�ي�ن  قد 
اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )121543( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
الجراءات  �ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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للمح��سبة  اخلليج  مركز   - العبدويل  ج��سم  اأحمد  احل�س�بي  اخلبري  يعلن 
والتدقيق واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2017/524 
نزاع جت�ري   املق�مة من  املتن�زع /  ح�سن عبيد حممود ح�سن  ع��سور  وتنفيذا 
للمهمة ف�ن املتن�زع �سده / ندمي رفيق حممد رفيق �سوليهرب� مدعو حل�سور 
اجتم�ع  اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2018/4/16 ال�س�عة الث�نية 
ع�سر ظهرا ، مبكتب اخلبري - مركز اخلليج للمح��سبة والتدقيق - الك�ئن يف 
دبي - ديرة - اخلبي�سي - �س�رع �سلح الدين - بن�ية العبدويل )بن�ية معر�ض 

�سرياميك راأ�ض اخليمة( الط�بق الأول - مكتب رقم )104( 
ف : 042688846   ت : 042684700  

اخلبري احل�شابي 
اأحمد جا�شم العبدويل 

اإعالن ح�شور
 اجتماع خربة ح�شابي بالن�شر 
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 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

  اإعالن بالن�شر  
 الدعوى رقم 2018/1344 الدائرة اجلزئية الثانية  

اإىل املدعي عليه / 1- �سق�رة ملق�ولت البن�ء - 2( �س�مي ح�سن احمد حممد 
نعلمك ب�ن املدعي / ا�سعد روبني علي عكيله  يف الدعوى رقم 2018/1344 الدائرة اجلزئية الث�نية 

قد رفعت الدعوى املذكورة اأعله  يط�لبك فيه� : 
ت�أخريية بواقع %9  ، ب�ل�س�فة اىل ف�ئدة  ب�أداء مبلغ وقدره 27750  ب�لت�س�من  املدعي عليهم  الزام 
من ت�ريخ ا�ستحق�ق ال�سيك الأول يف 2017/3/1 و ت�ريخ ث�ين �سيك يف 2017/3/5 حتى مت�م ال�سداد 
الدعوى  اإدارة  مكتب  ام�م  ب�حل�سور  مكلفون  اأنتم  املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل  وامل�سروف�ت  وب�لر�سوم 
مبحكمة ال�س�رقة الحت�دية البتدائية بت�ريخ 2018/4/18 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� 

اأعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حتريرا يف : 2018/4/3    

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب اإدارة الدعو ى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/182   بيع عقار مرهون    
ط�لب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �س�بق� - بنك ابوظبي الأول - ح�لي� 

عنوانه : اإم�رة دبي - ديرة - بور�سعيد - بن�ية بزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وك�لة الني�س�ن لل�سي�رات  
املنفذ �سده : منوهر رام�سند رام�سنداين 

عنوانه :  اإم�رة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخل�م�سة - العق�ر رقم 663 - رقم مك�ين : 13769-72595 
انه يف يوم  الربع�ء  املوافق 2018/4/11 ال�س�عة 5.00 م�س�ء ويف الي�م الثلث الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى 
بيع العق�ر املو�سحة او�س�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�سركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�س��سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب���  ب�عرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 
الثمن خلل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  الت�لية جلل�سة  اي���م  ع�سرة  خ��لل  وامل�س�رييف 
الع�سرة اي�م الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزي�دة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�ض 
الثنية   : املنطقة   - بن�ء  عليه� من  وم�  ار���ض   : العق�ر  نوع   : املمتلك�ت   او�س�ف  يلي  وفيم�  املحكمة  وامل�سروف�ت خزينة 

اخل�م�سة - رقم الر�ض : 663 - امل�س�حة : 998.68 مرت مربع واملقدرة قيمته� ب���� )8.500.000( درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2018/107 
اإىل املحكوم عليه / عبداملنعم حممد عبد املنعم 

اأ�سدرت  قد  البتدائية  الحت���دي��ة  عجم�ن  حمكمة  ب���ن  لديك  معلوم�  ليكن 
بحقك حكم� يف الدعوى رقم 2017/323 مدين جزئي - يق�سى ب�إلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )17757( درهم �س�مل الر�سوم وامل�س�ريف ، وحيث ان املحكوم له  
/ حممد عبداهلل احلمرانى -  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ 
حتت رقم 2018/107  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خلل )15( يوم� 
من ت�ريخ ن�سر الخط�ر ويف ح�ل تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك 

الجراءات الق�نونية املن��سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�شاء عجمان

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2235   

املنذر  / داريو�ض ا�سغر هرابتور  
 - م  م  ذ  ���ض   - العق�رية  للو�س�طة  �ست�ر  ت��رام��ب   / ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

املرزوق للو�س�طة العق�رية -  )جمهول حمل الق�مة (
ث�ني�   - امل��وؤج��رة  العني  ب�خلء   : اول   ، اليه  املنذر  ينذر  املنذر 
اق�س�ه  موعد  يف   ، �سده�  املنفذ  بذمة  امل�ستحقة  مبلغ  ب�سداد 

�سهر من ت�ريخ العلن . 
  الكاتب العدل
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/خط البحر للخدم�ت الفنية 
نعلنكم ب�أن املدعيني قد اق�مو عليكم الدع�وي العم�لية املذكورة اأدن�ه وحددت املحكمة 

له� جل�سة 2018/4/17 ال�س�عة 11.00 

او م�ستندات للمحكمة  او من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكرات  ب�حل�سور 
مبث�بة  احلكم  ي�سدر  �سوف  تخلفكم  ح���ل  ويف  ب�ل�س�فة  الق��ل  على  اي���م  بثلث  اجلل�سة  قبل 

احل�سوري) وامرت املحكمة بتق�سري مدة الإعلن(.  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 188/2018/13 
 31/2018/13

 189/2018/13
 190/2018/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
حممد ا�سف لي�قت م�لك لي�قت ح�سني 

حممد مق�سود حممد �س�يف 
على رزاق عبدالرزاق 

حممد عمر ف�روق حممد يو�سف ج�ويد 

مبلغ املط�لبة
15800 درهم + تذكرة العودة 
15800 درهم + تذكرة العودة 
15800 درهم + تذكرة العودة 
15800 درهم + تذكرة العودة 
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/349 ا�شتئناف عقاري                                              
اىل امل�ست�أنف �سده /1- �سركة خ�لد �سعود العريفي و�سريكه لل�ستثم�ر العق�ري  جمهول حمل الق�مة مب� اأن امل�ست�أنف/  
/ ب�س�ر عبدالعزيز فهد الفليج / ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته وكيل عن - عبدالعزيز فهد الفليج - نعلنكم ب�ن املحكمة 
حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2012/9/27  يف الدعوى املذكورة اعله حكمت املحكمة بقبول ال�ستئن�فني �سكل ، ويف 
املبدي  الدفع  برف�ض  الق�س�ء  اول   : ال�ستئن�ف 2011/349 عق�ري  ، ويف  امل�ست�أنف  ب�لغ�ء احلكم  ال�ستئن�فني  مو�سوع 
من امل�ست�أنف �سده� الث�نية )�سركة ا�سك�ن العق�رية - �ض م ح ( بعدم قبول الدعوى لرفعه� على غري ذي �سفة. ث�ني� 
بعدم قبول الطلب ال�سلي املبدي من امل�ست�أنف لبدائه قبل الوان ، ث�لث� ب�لزام امل�ست�أنف �سده� الوىل )�سركة خ�لد 
�سعود العريفي و�سريكه لل�ستثم�ر العق�ري( ب�ن توؤدي اىل امل�ست�أنف )ب�س�ر عبدالعزيز فهد الفليج / ب�سفته ال�سخ�سية 
وب�سفته وكيل عن - عبدالعزيز فهد الفليج( مبلغ 2932500 درهم )مليونني وت�سعم�ئة اثنني وثلثون الف وخم�سم�ئة 
درهم( والف�ئدة عن هذا املبلغ بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية احل��سلة يف 2008/12/23 وحتى ال�سداد 
الت�م ورف�ست م� عذا ذلك من طلب�ت مع برف�ض طلب التعوي�ض بح�لته رابع� الزمت امل�ست�أنف �سده� الوىل ب�لر�سوم 
وم�س�ريف ال�ستئن�ف والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. ويف ال�ستئن�ف 2011/350 عق�ري بعدم وجود حمل ل�ستحق�ق 
ر�سم لطلب الدخ�ل.   حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا 

العلن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3538 جتاري جزئي                                                
حمل  جمهول  ك���رون���ك���ران   ميت�ل  ب�رامبيل  �س�لو  �س�جو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/2/29 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم  الق���م��ة 
عليه  املدعي  ب�لزام  برامبيل  ته�ندام  ل�س�لح/بريانت�ن  اع��له  املذكورة  الدعوى 
م  ت���ري��خ 2016/5/1  امل��دع��ي مبلغ 65000 دره���م وف���ئ��دة 9% م��ن  ي���وؤدي اىل  ب���ن 
وحتى ال�سداد الت�م ، والزمته ب�لر�سوم وامل�س�ريف وثلثم�ئة درهم مق�بل اتع�ب 
املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را 
من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3474 جتاري جزئي                                              

اأن  داد ع��وان  جمهول حمل الق���م��ة مب�  املدعي عليه/1- حممد منري ع��وان ج��ول  اىل 
اآل علي  الن�خي  املدعي / بنك ابوظبي التج�ري - فرع وميثله / عبداهلل خمي�ض غريب 
- نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2018/1/31  يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�س�لح/ بنك ابوظبي التج�ري  - فرع ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ ثلثم�ئة وثم�نية و�ستني الف وم�ئة واثنني واربعني درهم وثلثة وثم�نني فل�س� 
والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ ال�ستحق�ق احل��سل يف 2017/9/13 وحتى مت�م 
ال�سداد والزمته ب�مل�سروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك 
من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من 
بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �س�حب  ب��سم  �سدر  الع��لن  هذا  لن�سر  الت�يل  اليوم 

�سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2015/441   تنفيذ عقاري  

ط�لب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - �ض م ع 
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - �س�رع ابوبكر ال�سديق بجوار مركز القب�ئل 

املنفذ �سده :  ترا�سي ن�ل 
عنوانه :  دبي ، يعلن على مقر عمله ، مدير فني ، م�س�ريع قرق��ض الك�ئن مقره� �س�رع الحت�د - ديرة - دبي 

2018/4/15  ال�س�عة 5.00 م�س�ء ويف الي���م الثلث الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى  انه يف يوم  الأح��د  املوافق 
بيع العق�ر املو�سحة او�س�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�سركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�س��سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�عرتا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�رييف 
اي�م  الع�سرة  خ��لل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  الت�لية جلل�سة  اي���م  ع�سرة  خ��لل 
الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزي�دة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�ض وامل�سروف�ت 
خزينة املحكمة وفيم� يلي او�س�ف املمتلك�ت  : نوع العق�ر : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر���ض : 
29 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : MED88 -رقم الوحدة : 313 - امل�س�حة : 93  مرت مربع - واملقدرة قيمته� ب��� 

)700.729.00( درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2015/441   تنفيذ عقاري  

ط�لب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - �ض م ع 
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - �س�رع ابوبكر ال�سديق بجوار مركز القب�ئل 

املنفذ �سده :  ترا�سي ن�ل 
عنوانه :  دبي ، يعلن على مقر عمله ، مدير فني ، م�س�ريع قرق��ض الك�ئن مقره� �س�رع الحت�د - ديرة - دبي 

2018/4/15  ال�س�عة 5.00 م�س�ء ويف الي���م الثلث الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى  انه يف يوم  الأح��د  املوافق 
بيع العق�ر املو�سحة او�س�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�سركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�س��سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�عرتا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�رييف 
اي�م  الع�سرة  خ��لل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  الت�لية جلل�سة  اي���م  ع�سرة  خ��لل 
الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزي�دة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�ض وامل�سروف�ت 
خزينة املحكمة وفيم� يلي او�س�ف املمتلك�ت  : نوع العق�ر : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر���ض : 
29 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : MED88 -رقم الوحدة : 313 - امل�س�حة : 93  مرت مربع - واملقدرة قيمته� ب��� 

)700.729.00( درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/416  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اإك�سيلو لت�أجري ال�سي�رات - �ض ذ م م   جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/ ف��ست وان لت�أجري ال�سي�رات - موؤ�س�سة فردية وميثله / ح�سن 
عبداهلل حمد العبدويل - قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )23.634 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة 
والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2018/4/9  ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة Ch1.C.13 لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مليار درهم زيادة يف ودائع غري   4.2
املقيمني لدى البنوك االإ�سالمية 

•• اأبوظبي-وام :

يف  الع�ملة  الإ���س��لم��ي��ة  البنوك  م��ع  املقيمني  غ��ري  تع�مل  وت���رية  ارتفعت 
دول��ة الإم�����رات وظهر ذل��ك جلي� م��ن خ��لل ارت��ف���ع ودائ���ع ه��ذ ال�سريحة 
الأولني  ال�سهرين  خ��لل  تقريب�  دره��م  ملي�ر   4.2 مبقدار  العملء  من 
البنوك  مع  التع�مل  على  املقيمني  اقب�ل غري  و�س�هم  اجل���ري.  الع�م  من 
ال�سلمية يف زي�دة اإجم�يل ر�سيد ودائعهم لدى تلك امل�س�رف التي تعمل 
وفق� لأحك�م ال�سريعة ال�سلمية اإىل 17.058 ملي�ر درهم يف نه�ية �سهر 
�سهر دي�سمرب  12.81 ملي�ر درهم تقريب� يف  امل��سي مق�رنة مع  فرباير 
وتعد ن�سبة الزي�دة - التي �سهدته� ودائع غري املقيمني  من الع�م 2017. 
اأكرث من ع�مني  يف الفرتة من ين�ير اإىل فرباير امل��سيني - الأعلى منذ 
يف خطوة تعك�ض �سلوك هذه ال�سريحة من العملء مق�رنة مع تلك التي 
لديه� تع�ملت مع البنوك التقليدية. وبرغم النمو امل�ستمر لودائع غري 
املقيمني يف البنوك ال�سلمية اإل اأن ح�لة من �سبه الهدوء �سيطرت على 
حركتهم منذ الن�سف الأول من الع�م 2017 وتوا�سلت حتى نه�يته ليبقي 

الر�سيد �سمن حدود 12.5 ملي�ر درهم اإىل 12.8 ملي�ر درهم.
ومع بداية الع�م اجل�ري لوحظ زي�دة ن�سبة منو ودائع غري املقيمني لدى 
2.6 ملي�ر درهم يف �سهر ين�ير  البنوك ال�سلمية حيث ارتفعت مبقدار 
درهم  ملي�ر   1.6 ف��رباي��ر  �سهر  خ��لل  ال��زي���دة  قيمة  بلغت  فيم�  امل��سي 
ي�سدره�  ال��ت��ي  الأرق�����م  وح�سب  �سبقه.  ال���ذي  ال�سهر  م��ع  مق�رنة  تقريب� 
%4.4 من  ت�سكل  املقيمني  ودائ���ع غ��ري  ف���إن  امل��رك��زي  الإم�����رات  م�سرف 
الودائع  بقية  �سجلت  ح��ني  يف  ال�سلمية  البنوك  ل��دى  ال��ودائ��ع  اج��م���يل 
اأفرادا  اأو  ل�س�لح املقيمني على اختلف ت�سنيف�تهم �سواء ك�نوا موؤ�س�س�ت 
اأو حكومة. جتدر الإ�س�رة اإىل اأن اإجم�يل الودائع ب�سكل ع�م لدى امل�س�رف 
ال�سلمية بلغت قيمته� 385.1 ملي�ر درهم يف حني و�سلت لدى البنوك 

التقليدية 1.235 تريليون درهم يف نه�ية �سهر فرباير امل��سي.

االحتاد خلدمات الطاقة
 ت�ست�سيف »ريرتوفيت تيك دبي«

•• دبي-وام:

“ وبرن�مج  اإ�سكو  “ الحت����د  الط�قة  خل��دم���ت  الحت����د  �سركة  ت�ست�سيف 
ب���إدارة ا�سرتاتيجية دبي  املكتب املتخ�س�ض  “ط�قتي”  دبي لكف�ءة الط�قة 
لإدارة الطلب على الط�قة .. الدورة ال�سنوية الرابعة من موؤمتر وجوائز 
“ريرتوفيت تيك” يومي 10 و11 ابريل اجل�ري يف فندق رو�سة الب�ست�ن 
والتكنولوجي�  الب��ت��ك���رات  اأح����دث  م��ن  بع�س�  امل��وؤمت��ر  وي��ع��ر���ض  دب���ي.  يف 
ال�سوق  يف  طرحه�  يتم  ال��ت��ي  امل��ب���ين  ت���أه��ي��ل  اإع�����دة  جم���ل  يف  امل�ستخدمة 
ب�لإ�س�فة اإىل ت�سليط ال�سوء على م�س�ريع اإع�دة ت�أهيل املب�ين يف خمتلف 

اأنح�ء اإم�رة دبي.
اأ�سح�ب  250 من  على  يزيد  م�  املوؤمتر  ه��ذا  املقبلة من  ال��دورة  وجتمع 
املبتكرة  ال��ط��رق  وحت��دي��د  ملن�ق�سة  وذل���ك  املخت�سني  واخل����رباء  امل�سلحة 
لتعزيز مب�درات اإع�دة ت�أهيل املب�ين التي تنفذه� اجله�ت الع�مة واخل��سة 

يف دولة الإم�رات واملنطقة. 
و�سيعمل املوؤمتر على تقييم التقدم املحرز يف جم�ل حتديث واإع�دة ت�أهيل 
املعلوم�ت حول م�س�ريع  اآخر  اإىل تقدمي  اإ�س�فة  املب�ين  الط�قة يف  اأنظمة 

اإع�دة الت�أهيل التي يتم تنفيذه� يف خمتلف اأنح�ء دولة الإم�رات.
املب�ين  ت�أهيل  اإع����دة  م�س�ريع  فر�ض  عر�ض  اأي�س�  امل��وؤمت��ر  خ��لل  و�سيتم 
والرع�ية  وال�سي�فة  التج�رة  قط�ع�ت  �سمن  الأخ��رى  واملب�ين  احلكومية 
التمويل  من����ذج  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وي�سلط  وال�����س��ن���ع��ة..  والتعليم  ال�سحية 

امل�ستقبلية والأطر واملتطلب�ت التنظيمية يف جم�ل اإع�دة ت�أهيل املب�ين.
درهم متتد  400 مليون  بقيمة  تنفيذ م�س�ريع  اإ�سكو”  “الحت�د  وتعتزم 
اإىل م� هو اأبعد من اإع�دة ت�أهيل املب�ين لتغطي م�س�ريع التحديث ال�سن�عي 
يف  الط�قة  اأنظمة  اأداء  حت�سني  ي�سمل  مب���  ال�سم�سية  الط�قة  وم�س�ريع 
الإ�سلمية  ال�����س��وؤون  ودائ���رة  دب��ي  �سرطة  اإىل  ملكيته�  تعود  التي  امل��راف��ق 
الدويل واملرحلة  الع�ملية ومط�ر دبي  والعمل اخلريي والأحوا�ض اجل�فة 

الث�نية من مط�ر اآل مكتوم الدويل.
و�سيكون علي اجل��سم الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الحت�د خلدم�ت الط�قة 
ريرتوفيت  موؤمتر  من  الع�م  هذا  دورة  يف  الرئي�سيني  املتحدثني  بني  من 
تيك دبي و�سيتطرق اإىل م� حققته برامج اإع�دة ت�أهيل املب�ين التي نفذته� 
اإنه  ال�س�أن  وق���ل اجل��سم يف هذا  اإجن���زات وجن�ح�ت.  دبي من  ال�سركة يف 
كبرية  ب��ق��درات  البن�ء  قط�ع  يتميز  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربن�مج  وف��ق���ً 
على تخفيف اأثر التغري املن�خي يف الدول املتقدمة والن�مية على ال�سواء.. 
اأك���رث املدن  ون��ح��ن ف���خ���ورون ب��ق��ي���دة عملية حت���ول دب���ي اإىل واح����دة م��ن 
امل�ستدامة يف الع�مل من خلل الت�سجيع على تبني مم�ر�س�ت كف�ءة الط�قة 
على نط�ق وا�سع مب� ي�سمل حتديث واإع���دة ت�أهيل املب�ين.. واأن��� على ثقة 
ب�أن موؤمتر “ريرتوفيت تيك دبي” �سيجمع بنج�ح جمموعة من امل�س�ركني 
من  مزيد  نحو  الدفع  اإىل  تهدف  مب�درات  وتنظيم  ملن�ق�سة  املتخ�س�سني 

تبني مم�ر�س�ت كف�ءة الط�قة يف دبي.

ارتفاع عدد متعاملي » اإمباور« 
اإىل 85 األفا نهاية عام 2017

•• دبي-وام:

ارتف�ع� يف  “ اإمب�ور”  �سجلت موؤ�س�سة الإم���رات لأنظمة التربيد املركزي 
عدد متع�مليه� حمققة ليبلغ 85 األف متع�مل نه�ية ع�م 2017 مق�رنة 

بحوايل 65 األف متع�مل بنه�ية الع�م 2016.
و اأرجعت “اإمب�ور” ارتف�ع عدد متع�مليه� اإىل اأهمية خدم�ت تربيد املن�طق 
التي تعترب من املكون�ت الرئي�سية لتلبية احتي�ج�ت التربيد يف املدن اإىل 

ج�نب خدم�ت اأخرى مثل توليد الكهرب�ء والنقل وغريه� من اخلدم�ت.
و ق�ل اأحمد بن �سعف�ر الرئي�ض التنفيذي لإمب�ور: اإنه ان�سج�م� مع روؤية 
القي�دة الر�سيدة وحتقيق� لأهداف روؤية الإم�رات 2021 ب�أن تكون الدولة 
2021 نحر�ض يف اإمب�ور على توفري  اأف�سل دول الع�مل بحلول ع�م  من 
خدم�ت تربيد املن�طق لنغطي به� خمتلف من�طق اإم�رة دبي عرب تقدمي 

خدم�ت ذات مم�ر�س�ت ع�ملية يف جم�ل خدمة املتع�ملني.
وتوقع ابن �سعف�ر اأن ي�سهد الع�م احل�يل ارتف�ع� يف عدد متع�ملي اإمب�ور 
ل�سيم� يف ظل زي�دة الإقب�ل على خدم�ت تربيد املن�طق واإبرام العديد من 
التف�قي�ت مع مطوري امل�س�ريع وم�لكي الأبنية لتزويدهم بخدمة تربيد 

املن�طق.

اأرامكو تخطو خطوة نحو دمج ن�ساط برتوكيماويات يف اأكرب م�سفاة اأمريكية 

»غرفة اأبوظبي« تبحث تعزيز التعاون االقت�سادي مع غانا

عوي�سة املرر ي�سيد بنجاح مبادرة ت�سغيل حمطة الطويلة »اإيه2 « ب�سواعد اإماراتية
•• اأبوظبي-الفجر:

مر�سد  عوي�سة  املهند�ض  مع�يل  اأع���رب 
املرر رئي�ض دائرة الط�قة - اأبوظبي عن 
الطويلة  حمطة  ت�سغيل  ملب�درة  تقديره 
ك����وادر  ق��ب��ل  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  يف   « »اإيه2 
وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة واأك����د جن����ح امل���ب����درة يف 
حتقيق اأهداف �سركة »الإم���رات �سي .اإم 
. اإ�ض للط�قة« ب�س�أن ت�أهيل ومتكني اأبن�ء 
الدولة وتهيئتهم للم�س�ركة يف م�ستقبل 

قط�ع الط�قة يف الإم�رة.
مبن��سبة  ل��ه  ت�سريح�ت  يف  امل���رر  ون���وه 
النته�ء من جتربة اإدارة وت�سغيل املحطة 
ب�سواعد اإم�راتية على مدى �سهر ك�مل 
اإىل  امل��سي  4 م�ر�ض  خلل الفرتة من 
4 اأبريل اجل�ري اإىل اأهمية هذه املب�درة 
الر�سيدة  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه���ت  دع���م  يف 
الإم�راتية  ال���ك���وادر  دور  ت��ع��زي��ز  جت����ه 
الفنية  املن��سب  وت�أهيله� لتويل  املوؤهلة 

والتخ�س�سية امل�ستقبلية.
وق�ل اإنه بف�سل الروؤية الث�قبة لقي�دتن� 
للمب�درات  ال��ك��ب��ري  ودع��م��ه���  ال��ر���س��ي��دة 
ا�ستدامة  لتحقيق  والطموحة  اخللقة 
ال��ط���ق��ة ن��ع��ل��ن اخ��ت��ت���م م���ب����درة ت�سغيل 
2” ب��ن��ج���ح يف  “اإيه  ال��ط��وي��ل��ة  حم��ط��ة 
تن�ف�سية  تعزيز  ب�جت�ه  متقدمة  خطوة 
اأب���ن����ء الإم��������رات ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن قي�دة 
الط�قة  ق��ط���ع  �سمن  ال���ري����دة  م�����س��رية 
النوعية  ال��ق��ف��زات  يف  وامل�س�همة  ع�ملي� 
ب�س�أن  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������رة  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��� 
اإ���س��راك ال��ك��وادر الوطنية يف دف��ع عجلة 
مت��سي�  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�س�ملة  التنمية 
اأطلقته�  ال��ت��ي  “توطني”  م���ب����درة  م��ع 
اأبن�ء  دور  لتعزيز  الحت���دي��ة  احل��ك��وم��ة 
الدولة ودعم جهود التع�ون مع القط�ع 
للط�ق�ت  ح��سنة  بيئة  لإيج�د  اخل��ض 
الإم����رات���ي���ة ال���واع���دة وم��ن���خ ي��ع��زز روح 

املب�درة والبتك�ر والري�دة.
جمعة  حممد  املهند�ض  اأ�س�د  ج�نبه  من 
بن جر�ض الفل�سي وكيل دائرة الط�قة 
بدور هذه املب�درة يف تعزيز قدرة الكوادر 
ب�إيج�بية  ال��ت��ع���م��ل  ع��ل��ى  الإم�����رات����ي����ة 
وامل�ستجدات  امل��ت��غ��ريات  م��ع  واح��رتاف��ي��ة 
امل�ستقبلية  التحدي�ت  وتقييم  وحتديد 

اأ�س�ض  ال��ط���ق��ة وف��ه��م  ب��ق��ط���ع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اإمك�ني�ت  وت��وظ��ي��ف  اإدارة  وم��ت��ط��ل��ب���ت 
اأج�����ل تطوير  ال����دول����ة وم����وارده����� م���ن 
الإم�رات  مك�نة  وتعزيز  الط�قة  قط�ع 
الإقليمية  اجلهود  تقود  اأ�سبحت  التي 
م�س�در  ت���ن���وي���ع  جم������ل  يف  وال����دول����ي����ة 

الط�قة النظيفة واملتجددة.
الطويلة  اأن م�سروع حمطة  اإىل  اأ�س�ر  و 
»A2«  يعترب مث�ل ن�جح� لل�سراكة مع 
الذي  الربن�مج  �سمن  اخل��ض  القط�ع 
ي��ه��دف اإىل زي����دة ال��ق��درة الإن��ت���ج��ي��ة يف 
جم���ل امل����ء وال��ك��ه��رب���ء وي��ع��د م��ن اأجنح 
الربامج التنموية على م�ستوى املنطقة 
زي�دة  يف  تتمثل  اإيج�بية  اآث���ر  من  له  مل� 
تك�ليف  وخ��ف�����ض  الإن��ت���ج��ي��ة  ال���ك���ف����ءة 
الت�سغيل وال�سي�نة و توفري فر�ض عمل 
ن�����س��ب التوطني  ال���دول���ة، ورف����ع  لأب���ن����ء 
يف ال��ق��ط���ع اخل������ض وزي������دة الإي�����رادات 

احلكومية.
ع��ب��د اهلل علي  ���س��ع���دة  اأ����س����ر  م��ن جهته 
�سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�����س��ري���ين 
اإىل  للط�قة  اإ���ض.  اأم.  �سي.  “الإم�رات 
امل�������س���ي قدم�  ال�������س���رك���ة ع���ل���ى  ح���ر����ض 
ال��ن��وع��ي��ة التي  امل���ب����درات وال���ربام���ج  يف 
الر�سيدة  احلكومية  التوجه�ت  ت�ستلهم 
الب�سري  العن�سر  وت�أهيل  تطوير  ب�س�أن 
ومت��ك��ي��ن��ه م���ن امل�����س���رك��ة يف دف���ع عجلة 
التنمية امل�ستدامة التي ت�سهده� الدولة 
وت�سغيل  اإدارة  م��ب���درة  جن���ح  اأن  م��وؤك��دا 
اإم�راتية  حمطة الطويلة “اإيه2” ب�أيد 

مب�درات  ل�سل�سلة  ه���م��ة  اإ���س���ف��ة  مي��ث��ل 
اأبن�ء  متكني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�سركة 
املب�درة  زم������م  ام���ت���لك  م���ن  الإم���������رات 
ملواجهة  وت���أه��ي��ل��ه��م  ال��ط���ق��ة  ق��ط���ع  يف 
التي  وال�سعوب�ت  امل�ستقبلية  التحدي�ت 
امل�س�عي  مع  خ��سة  القط�ع  هذا  تواجه 
حلول  ن��ح��و  امل��ت��زاي��د  للتحول  احلثيثة 

الط�قة الذكية والنظيفة« .
ونوه ال�سري�ين اإىل م� حتقق من خلل 
ه��ذه امل��ب���درة ع��رب دع��م جهود التوطني 
اإط�ر  يف  تندرج  كونه�  الط�قة  قط�ع  يف 
تفعيل دور الكف�ءات املواطنة �سمن اأهم 
م�سرية  تعزز  التي  احليوية  القط�ع�ت 
لإم����رة  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�����س���م��ل��ة  التنمية 
“الإم�رات  �سركة  اأن  اأو�سح  و  اأبوظبي. 
للط�قة” ا�ستط�عت حتقيق  اإ�ض  اإم  �سي 
الكف�ءات  توطني  ن�سبة  يف  كبرية  زي���دة 
اإجم�يل  م��ن  امل���ئ��ة  50 يف  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
ال���ك���وادر الإداري������ة وال��ف��ن��ي��ة ال��ع���م��ل��ة يف 
اأبن�ء  ك���ف����ءة  ي����دل ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة مم���� 
ال���دول���ة وق���درت���ه���م ع��ل��ى ال��ق��ي���م ب���دور 
الط�قة  م�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  ح��ي��وي 
املهند�ض  اأك�����د  ب������دوره  م���ع����مل���ه.  ور����س���م 
اأح��م��د ب��ن ع��ب��ود ال���ع���دوي امل��دي��ر الع�م 
للط�قة  اإ����ض  اإم  �سي  »الإم������رات  ل�سركة 
املب�درة  ف���رتة  ط����وال  ع��م��ل  ال��ف��ري��ق  اأن 
ومب�س�ركة  يومي�  ورديتني  تطبيق  على 
�س�هموا  الدولة  اأبن�ء  من  موظف�   50
وامله�م  وال�����س��ي���ن��ة  الت�سغيل  اأع��م���ل  يف 
امل�س�عدة دون تلقي اأي دعم خ�رجي على 

مدى �سهر ك�مل م�سددا على اأن املب�درة 
حققت جن�ح� ملمو�س� متثل يف اإنت�ج م� 
يع�دل 380 األف ميج�وات - �س�عة من 

مليون ج�لون   1500 مق�بل  الكهرب�ء 
بلغت  بينم�  نف�سه�  الفرتة  يف  املي�ه  من 

الإيرادات الن�جتة 6 مليني درهم.

للتو�سعة  زمني�  اإط����را  كوفم�ن  ي��ذك��ر  ومل 
ال��ن��ف��ط اخل�����م يف  ت��ك��ري��ر  ل��ط���ق��ة  املحتملة 

م�سف�ة بورت اآرثر.
وندر�سه�  ن��ق��ي��م��ه���  م�����س���أل��ة  “هذه  وت����ب���ع 
اند�سرتيز  ريلين�ض  وم�سف�ة  للم�ستقبل«. 
 1.2 ط�قته�  الب�لغة  ب�لهند  ج�من�ج�ر  يف 

الع�مل  يف  الأك��رب  يومي� هي  برميل  مليون 
من حيث ط�قة تكرير النفط اخل�م.

ال�سعودية  اأرام��ك��و  ق�لت  امل��سي،  الع�م  ويف 
موتيف�  يف  دولر  ملي�ر   18 �ست�ستثمر  اإنه� 
اإنت�ج  ودخ������ول جم�����ل  امل�����س��ف���ة  ل��ت��و���س��ع��ة 

البرتوكيم�وي�ت.

وافتتحت �سرك�ت اأمريكية اأخرى من بينه� 
كميك�ل،  فيليب�ض  و�سيفرون  موبيل  اإك�سون 
�سيفرون  ب����ني  م�������س���رتك  م�������س���روع  وه�����ي 
الأخ��رية م�س�نع مثل  الآون��ة  وفيليب�ض، يف 
اإىل  الإي��ث���ن  لتحويل  تدر�سه موتيف�  ال��ذي 

اإيثيلني.

كلقيم  النفط  ت�ستخدم  اأن  اأرام��ك��و  وت��ري��د 
رئي�سي للبرتوكيم�وي�ت.

وذكر كوفم�ن اأي�س� اأن موتيف� تقيم اإمك�نية 
اآرث����ر الب�لغة  زي�����دة ط���ق��ة م�����س��ف���ة ب����ورت 
اأو  م��ل��ي��ون  اإىل  ي��وم��ي���  ب��رم��ي��ل  اآلف   603
يجعله�  مم����  ي��وم��ي���  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   1.5

الأكرب يف الع�مل.
التي يجري من  العطرية  املركب�ت  ووح��دة 
اأجله� درا�سة تكنولوجي� ه�نيويل يو.اأو.بي 
�ستحول  التف�هم  مذكرتي  اإح��دى  مبوجب 
املنتج�ت  من  وهم�  والب�رازيلني،  البنزول 
ال��ث���ن��وي��ة امل�����س���ح��ب��ة لإن��ت���ج ال��ب��ن��زي��ن، اإىل 
امل�ستخدم  اللقيم  م��ن  �سنوي�  ط��ن  مليوين 

لإنت�ج املواد الكيم�وية والبل�ستيكية.
لأرامكو  الأخ���رى  التف�هم  مذكرة  وت�سمح 
ب��ستخدام تقني�ت تكنيب اإف.اإم.�سي لإنت�ج 
الولي�ت  يف  امل��خ��ت��ل��ط  ب���ل��ل��ق��ي��م  الإث���ي���ل���ني 
التكنولوجي�  اإن  موتيف�  وق���ل��ت  امل��ت��ح��دة. 
الإيثيلني  م��ن  �سنوي�  ط��ن  مليوين  �ستنتج 

الذي ي�ستخدم يف �سن�عة البل�ستيك.
النه�ئي  ال��ق��رار  ات��خ���ذ  امل��ت��وق��ع  م��ن  ولي�ض 
برتوكيم�وي�ت  م�سنع  يف  ال�ستثم�ر  ب�س�أن 
مب��ل��ي���رات ال������دولرات يف ب����ورت اآرث����ر قبل 
الأداء  ع��ل��ى  ذل���ك  “ويعتمد   2019 ع����م 
التن�ف�سية  واحل��واف��ز  ال��ق��وي  الق��ت�����س���دي 

وانتظ�م الدعم«.

•• هيو�ستون-رويرتز:

اخلطوات  ال�سعودية  اأرام��ك��و  �سركة  خطت 
برتوكيم�وي�ت  اأن�سطة  دم��ج  جت���ه  الأوىل 
والتي  املتحدة  ب���ل��ولي���ت  م�سف�ة  اأك���رب  يف 

تديره� وحدته� موتيف� اإنرتبرايزيز.
ووق����ع ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأرام���ك���و اأمني 
ت���رتاوح  ت��ف���ه��م بقيمة  ال��ن������س��ر م��ذك��رت��ي 
بني ثم�نية ملي�رات وع�سرة ملي�رات دولر 
اإف.اإم.�سي  وتكنيب  ي��و.اأو.ب��ي  ه�نيويل  مع 
البرتوكيم�وي�ت  اإنت�ج  تكنولوجي�  لدرا�سة 
تدر�ض  كيم�وي�ت  م�سنع  يف  ل�ستخدامه� 

ال�سركة بن�ءه يف م�سف�ة بورت اآرثر.
ح�سر مرا�سم التوقيع يف هيو�ستون بولية 
الأمري  ال�سعودي  العهد  اأم�ض ويل  تك�س��ض 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م���ن ال�����ذي ي��خ��ت��ت��م زي�����رة 
ووزير  اأ�سبوع�ن  مدته�  املتحدة  ل��ل��ولي���ت 
ال��ف���ل��ح ون��ظ��ريه الأمريكي  ال��ط���ق��ة خ���ل��د 

ريك بريي.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ك��وف��م���ن  ب��ري���ن  وق����ل 
ملوتيف� “هذان التف�ق�ن ي�سريان اإىل خططن� 

للتو�سع يف قط�ع البرتوكيم�وي�ت«.
قط�ع  يف  اأن�سطته�  لتطوير  اأرامكو  وت�سعى 
ح�سة  لبيع  احلكومة  ا�ستعداد  م��ع  امل�سب 
ت�سل اإىل خم�سة ب�ملئة يف اأكرب �سركة نفط 
يف ال��ع���مل ع��رب ط��رح ع���م اأويل ه��ذا الع�م، 

•• اأبوظبي-وام:

وفدا  ام�ض  اأبوظبي  و�سن�عة  جت���رة  غرفة  ا�ستقبلت 
اق��ت�����س���دي��� م��ن ج��م��ه��وري��ة غ���ن��� ي�سم اأك���رث م��ن 30 
مم��ث��ًل ل��ع��دد م��ن امل��وؤ���س�����س���ت وال�����س��رك���ت م��ن خمتلف 
�سع�دة  ورح��ب  وال�ستثم�رية.  القت�س�دية  القط�ع�ت 
اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  الأول  الن�ئب  املحمود  اإبراهيم 
يعترب  ال��ل��ق���ء  اأن  .. مو�سح�  ب���ل��وف��د  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
ف��ر���س��ة ل���س��ت��ع��را���ض اأف�����س��ل ال��ط��رق وال�����س��ب��ل لتعزيز 
التع�ون القت�س�دي والتج�ري مع مركز غ�ن� لرتويج 
امل�سرتكة  ال�ستثم�رية  الفر�ض  وا�ستعرا�ض  ال�ستثم�ر 
بني موؤ�س�س�ت القط�ع اخل��ض يف كل البلدين وتعزيز 

ال�سراكة بينهم�. وق�ل �سع�دته - بح�سور �سع�دة حممد 
ه���لل امل��ه��ريي م��دي��ر ع����م غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي وع���دد من 
متكنت  اأبوظبي  اإم���رة  “ اإن   - الإدارة  جمل�ض  اأع�س�ء 
امل�ستويني  على  اق��ت�����س���دي  م��رك��ز  اإىل  تتحول  اأن  م��ن 
الإقليمي والع�ملي ووجهة للموؤ�س�س�ت الع�ملية الراغبة 
يف دخول اأ�سواق املنطقة وذلك بف�سل البيئة التن�ف�سية 
خدم�ت  ت��وف��ر  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  الت�سريعية  وامل��ن��ظ��وم��ة 
وت�سهيلت متميزة ت�س�عد هذه ال�سرك�ت على تطوير 
اأع��م���ل��ه��� وا���س��ت��م��راره��� وجن���ح��ه��� ».  واأ����س����ف “ اإن 
للتنمية  ا�سرتاتيجيته�  �سمن   - ت�سعى  اأبوظبي  اإم���رة 
ب�إمك�ني�ت  تتمتع  قط�ع�ت  تطوير  اإىل   - القت�س�دية 
مبعدلت  جمتمعة  تنمو  اأن  له�  ُيَخطط  للنمو  قوية 

ب�مليزان  ال���ت���وازن  حتقيق  يف  الإم������رة  لت�س�عد  ع���ل��ي��ة 
التج�ري غري النفطي يف اإط�ر �سي��سة الإم�رة الرامية 
لرئي�ض  الأول  ال��ن���ئ��ب  وذك���ر   .« القت�س�د  تنويع  اإىل 
جمل�ض اإدارة غرفة اأبوظبي اأن دولة الإم�رات العربية 
املتحدة ترتبط مع جمهورية غ�ن� بعلق�ت متميزة.. 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ج���ري  ال��ت��ب���دل  اأرق������م  �سجلت  فيم� 
ال�سديقني منواً ملحوظ�ً يف ال�سنوات القليلة امل��سية 
بني  النفطية  غ��ري  ال�سلعية  ال��ت��ج���رة  حجم  بلغ  حيث 
 ..2016 ال��ع���م  نه�ية  يف  دره��م  ملي�ر   8.2 البلدين 
اأبوظبي  غرفة  جهود  تت�س�فر  اأن  يف  اأمله  عن  معرب�ً 
وهيئة غ�ن� لرتويج ال�س�درات خلل الفرتة املقبلة كي 
ت�سهد هذه الأرق���م مزيداً من النمو. واأو�سح املحمود 

الدعم  اأ�سك�ل  ك�فة  لتقدمي  اأبوظبي  غرفة  ا�ستعداد 
للموؤ�س�س�ت الغ�نية الراغبة يف ال�ستثم�ر ب�لإم�رة حيث 
يتوفر لدى الغرفة ك�فة املعلوم�ت والدرا�س�ت املتعلقة 
ب�مل�س�ريع احليوية يف الإم�رة. واختتم ب�لقول “ اإن هذا 
اللق�ء فر�سة اأم�م موؤ�س�س�ت القط�ع اخل��ض الإم�راتية 
لبحث فر�ض التع�ون وال�ستثم�ر مع نظرائه� من غ�ن� 
ا�ستثم�رية متنوعة لدى بلدكم  يف ظل وج��ود فر�ض 
والنفط  والإن�س�ءات  املق�ولت  مثل  ه�مة  قط�ع�ت  يف 
وال�سن�ع�ت  والت�سدير  وال�سترياد  وال�سي�حة  والغ�ز 
اأن  خ��سة  اللوج�ستية  واخل��دم���ت  وال��زراع��ة  الدوائية 
اأهم  ق�ئمة  يف  متقدمة  مرتبة  حتتل  الإم�����رات  دول���ة 

ال�سرك�ء التج�ريني جلمهورية غ�ن�«.
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املال والأعمال

 خورفكان حتت�سن املوؤمتر الدويل 
االأول »ال�سياحة تنمية م�ستدامة« 

•• ال�سارقة-وام:

“ال�سي�حة  الأول  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  فع�لي�ت  خ��ورف��ك���ن  مدينة  حتت�سن 
تنمية م�ستدامة” يف 24 اإبريل احل�يل مب�س�ركة نخبة من ال�سخ�سي�ت 
الدولة  داخ��ل  ب�حث� من   23 واأك��رث من  ال�سي�حة  املتخ�س�سة يف جم�ل 

وخ�رجه�.
مبدينة  ال�����س���رق��ة  ج���م��ع��ة  ف���روع  تنظمه  ال���ذي   - امل��وؤمت��ر  وي�ست�سيف 
العلم�ء  م��ن  ع���ددا   - ي��وم��ني  م���دى  ع��ل��ى  فع�لي�ته  وت�ستمر  خ��ورف��ك���ن 
ك�ربون�را  لوت�سو  الدكتور  الأ�ست�ذ  بينهم  رئي�سني  واخل��رباء كمتحدثني 
بج�معة  الأوىل  املعم�رية  الهند�سة  كلية  يف  احل�سري  التخطيط  اأ�ست�ذ 
التنمية  ال��رتاث يف حتقيق  اأهمية  اإيط�لي� ليتحدث عن  “ يف  “�س�بينزا 
املدير  ال��ظ���ه��ري  امل��ط��وع  حمد  �سلط�ن  و���س��ع���دة  امل�ستدامة  ال�سي�حية 
الذي  اأبوظبي  يف  وال�سي�حة  الثق�فة  بدائرة  ال�سي�حة  لقط�ع  التنفيذي 
يف  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ال�سي�حية  امل�����س��روع���ت  تطوير  يتن�ول 

اأبوظبي.
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سرك�ل  ج��سم  بن  م��روان  �سع�دة  يتحدث  كم� 
امل�سروع�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ن  �سروق”   “ وال��ت��ط��وي��ر  لل�ستثم�ر  ال�����س���رق��ة 
ال�سي�حية لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف اإم�رة ال�س�رقة بينم� ي�ستعر�ض 
والثق�فة  ال�سي�حة  وزارة  يف  ال��ع���م  امل��دي��ر  ت��ي���ب  حممد  م���ريزا  الأ���س��ت���ذ 
قط�ع  يف  امل�ستدامة  والتنمية  اجل��ودة  حتقيق  يف  ب��لده  جتربة  امل�ليزية 

ال�سي�حة.
لتعريف  ال�سي�حية  ال��ه��ي��ئ���ت  ف��ي��ه  ت�����س���رك  م��ع��ر���ض  امل��وؤمت��ر  وي�����س���ح��ب 
الإم�رات  دول��ة  تلعبه  ال��ذي  وال��دور  مب�سروع�ته�  والزائرين  امل�س�ركني 
للقت�س�د  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  واأهميته  ال�سي�حي  القط�ع  يف 

الوطني والإقليمي.

 موا�سفات تعمم ب�سحب ثالث 

األعاب لالأطفال خلطورتها 
•• دبي-وام:

اأ�سدرت هيئة الإم�رات للموا�سف�ت واملق�يي�ض “موا�سف�ت” تعميم� لدوائر 
التنمية القت�س�دية والبلدي�ت على م�ستوى الدولة ل�سحب ثلثة منتج�ت 
األ��ع���ب الأط��ف���ل م��ن الأ���س��واق ع��ب���رة ع��ن لعبة منت�سرة ب��ني الأطف�ل  م��ن 
ال�”بوريك”  حم�ض  على  تركيبته�  لح��ت��واء  “�سلمي”  ت��دع��ى  ال�سغ�ر 
بن�سبة اأعلى من احلدود امل�سموح به� م� قد ي�سكل خطرا على فئة الأطف�ل 

ويهددهم ب�لت�سمم عند اللم�ض اأو البلع.
الثلث  الأل��ع���ب  ه��ذه  ���س��راء  جتنب  ب�مل�ستهلكني  “موا�سف�ت”  واأه���ب��ت 
 Magic  ،So-Squishy Slime وه��ي  ب�سحبه�  التعميم  مت  التي 
بعد اأن اأثبتت نت�ئج املختربات   Glitter Slimeو Crystal Mud
ال�سريكة للهيئة احتواءه� على م�دة البوريك اخلطرة على ال�سحة الع�مة 

للأطف�ل.
ويتبع منتج So-Squishy Slime العلمة التج�رية Zuru والذي 
8602 يف  845218022969 ورقم الدفعة  يحمل الرمز ال�سريطي 
 Funny العلمة التج�رية Magic Crystal Mud حني يتبع منتج
والذي يحمل الرمز ال�سريطي6464648567006 ورقم   Lucky
العلمة  ذو   Glitter Slime املنتج  ج�نب  اإىل   882-63 الدفعة 
اأو رقم  �سريطي�  وال��ذي ليحمل رمزا   Happy Growth التج�رية 

دفعة.

مالية دبي ت�سارك يف معر�س
 » دبي الدويل لالإجنازات احلكومية« 

•• دبي- وام:

التطورات  اأب��رز  دب��ي حر�سه� على مواكبة  امل�لية بحكومة  دائ��رة  اأك��دت 
احلكومية يف اإط�ر روؤية �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل الرامية 

اإىل جعل دبي املدينة الأذكى والأ�سعد يف الع�مل.
وق�ل عبدالرحمن �س�لح اآل �س�لح املدير الع�م مبن��سبة م�س�ركة الدائرة 
يف معر�ض دبي الدويل للإجن�زات احلكومية الذي تنطلق اأعم�له اليوم 
الإثنني يف مركز دبي التج�ري الع�ملي اإنه من هذا املنطلق جتد الدائرة 
يف معر�ض دبي الدويل للإجن�زات احلكومية اأهمية كبرية لإبراز تفرد 
توجيه�ت  بف�سل  ال��ت��ي حققته�  الإجن������زات  واإظ��ه���ر  ال��ع���مل  اأم����م  دب��ي 
الدولة  رئي�ض  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
�سمو  م��ن  ك��ل  ومت�بعة  اهلل”  “رع�ه  دب��ي  ح�كم  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض 
التنفيذي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب ح�كم 
دبي الن�ئب الأول لرئي�ض املجل�ض التنفيذي و�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
اآل مكتوم رئي�ض اللجنة العلي� لل�سي��سة امل�لية بدبي ثم بجهود الع�ملني 
ال�سوؤون  ب�لإ�سراف على جميع  املتمثلة  اإط���ر م�سوؤوليته�  فيه� وذلك يف 

امل�لية واملح��سبية حلكومة الإم�رة.
واأ�س�ف اآل �س�لح اإن “دورن� يف هذا املج�ل حيوي و م�ستدام ومتطور ل 
ال�سريبية  املعرفة  نقل  يتطلب كذلك  واإمن���  التطبيق  ح��دود  يقف عند 
املعر�ض  يف  م�س�ركتن�  خ��لل  �سنعقد  لذلك  احلكومية  اجله�ت  ملوظفي 
بتطبيق  املتمثل  ال�سريبي  النظ�م  على  ال�سوء  فيه�  ن�سلط  عمل  ور���ض 
�سريبة القيمة امل�س�فة على نظم تخطيط املوارد احلكومية التي تخدم 

اأكرث من 60 جهة حكومية يف الإم�رة ».
امل�لية بحكومة دبي على من�سته� يف املعر�ض م�سروعني  وتعر�ض دائرة 
احلكومية”  اخل���دم����ت  ت��ك���ل��ي��ف  ح�����س���ب  دل��ي��ل  “تطبيق  م�����س��روع  ه��م��� 
 IPSAS الع�م  القط�ع  يف  الدولية  املح��سبة  مع�يري  تطبيق  وم�سروع 
اإىل ج�نب اإق�مة ركن ل�سرح اإجن�زات مب�درة يوم بل مراكز خدمة التي 
حتول العمل مبوجبه� يف جميع مراكز اخلدمة يف دبي يوم 26 اأكتوبر 
تقدمي  يف  الذكي  التحول  ا�ستكم�ل  ب�أهمية  توعوي  ن�س�ط  اإىل  امل��سي 
حكومة  ا�سرتاتيجية  وحتقيق  ب���لإم���رة  الذكية  القنوات  عرب  اخلدم�ت 

بل اأوراق بحلول الع�م 2021.

حتت �سعار »بو�بة �لعبور ل�سناعة �مل�ستقبل«

موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك ت�ستعر�س 26 مبادرة يف معر�س »االإجنازات احلكومية«
�سلطان �أحمد بن �سليم: نوظف �لعلوم �ملتقدمة لدعم �بتكار�ت �مل�ستقبل
�أحمد حمبوب م�سبح: �إك�سبو 2020 حمور مبادر�ت جمارك دبي

بنك دبي التجاري يطلق العر�س الرتويجي للعطلة ال�سيفية على بطاقات االئتمان والقرو�س ال�سخ�سية

ملجموعة  الع�م  املدير  م�لهوترا،  اأميت 
اخل���دم����ت امل�����س��رف��ي��ة ل���لأف���راد يف بنك 
دب���ي ال��ت��ج���ري: »ت��ع��د ه���ذه ال��ف��رتة من 
الن��ض  ي��ب��داأ  حيث  للغ�ية  مهمة  ال�سنة 
ال�سيفية  ل��ع��ط��لت��ه��م  ب���ل��ت��خ��ط��ي��ط 

وموا�سم الأعي�د املقبلة و�سي�سجعهم هذا 
�سخ�سي  قر�ض  على  للح�سول  العر�ض 
اأو بط�قة بنك دبي التج�ري الئتم�نية 
عطلتهم  ح���ج���ز  م�����ن  مي���ك���ن���ه���م  مب������ 
ق�س�ئم  واحل�سول على  ال�سيفية مبكراً 

�سفر م�سمونة من دن�ت� لل�سفري�ت«.
واأ�س�ف: »ي�سلط هذا العر�ض الرتويجي 
لتعزيز  ال���ب���ن���ك  ج���ه���ود  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
امل�سرفية لعملئن� من خلل  التجربة 
والعرو�ض  املزاي�  من  جمموعة  تقدمي 

املوافق�ت املبدئية اإىل 2231 مع�ملة.
وعلى �سعيد اإجراءات الت�س�ريح التج�رية.. 
التجديد  ويف  اإج������راًء   2443 ب��ل��غ��ت  ف��ق��د 
ثم  وم��ن  مع�ملة   2018 �سكلت  التلق�ئي 
ال��رخ�����ض ال��ف��وري��ة ب��واق��ع 108 اإج�����راءات 
 139 بنحو  الإلكرتوين  الت�جر  ومع�ملت 

اإجراًء.
اقت�س�د  ا�ستمرارية  اإىل  النت�ئج  وت�سري هذه 
دبي يف حتقيق منوه واإح��داث قفزات نوعية 
يف خمتلف الفئ�ت ومنه� الرخ�ض التج�رية 
امل�ئة  يف   62.2 ح�����س��ت��ه���  ب���ل���غ���ت  وال����ت����ي 
امل�ئة..  يف   34.9 ب��واق��ع  املهنية  وال��رخ�����ض 
ال�����س��ن���ع��ي��ة ن�سبة  ال��رخ�����ض  ���س��ك��ل��ت  ب��ي��ن��م��� 
1.6يف امل�ئة وح�زت الرخ�ض ال�سي�حية على 

ح�سة �سوقية بنحو 1.3 يف امل�ئة.
من  قي��سية  نت�ئج  التعهيد  مراكز  واأظهرت 
حيث الأداء.. حيث اأجنزت 21582 مع�ملة 
اإجم�يل  م��ن  امل���ئ��ة  يف   81.7 ت�سكل  وال��ت��ي 
املع�ملت املنجزة يف م�ر�ض 2018 .. الأمر 
وال��دور احليوي  الأعم�ل  الذي يظهر حجم 

تن�ف�سية  خدم�ت  تقدمي  يف  التعهيد  ملراكز 
للجمهور من متع�ملي اقت�س�دية دبي.

و�سلط التقرير ال�سوء على توزيع الرخ�ض 
ح�سب   2018 م�����ر�����ض  خ�����لل  اجل����دي����دة 
املن�طق الرئي�سة يف اإم�رة دبي وك�نت احل�سة 
الأكرب ملنطقة بر دبي ب�إجم�يل 848 رخ�سة 
ومن ثم منطقة ديرة مبجموع 847 رخ�سة 
واأخريا  رخ�سة   141 بنحو  اجلديدة  ودب��ي 
منطقة حت� بواقع 8 رخ�ض جت�رية جديدة.
اجلديدة  الرخ�ض  توزيع  النت�ئج  واأو�سحت 
�سكلت  حيث  ف��رع��ي��ة..  من�طق  ع�سر  لأع��ل��ى 
جميع  اإج��م���يل  م��ن  امل���ئ��ة  يف   51.7 ن�سبة 
امل�ئة  11.2 يف  ب��واق��ع  الإم������رة  امل��ن���ط��ق يف 
بربرج خليفة و8.3 يف امل�ئة لدبي اجلديدة 
و6.4 يف امل�ئة ب�ملرر و5.1 يف امل�ئة يف ن�يف 
امل�ئة  يف  و4.1  ببور�سعيد  امل���ئ��ة  يف  و4.2 
الأول  ال��ت��ج���ري  ب���مل��رك��ز  و3.8  العنز  ب��ه��ور 
امل�ئة  يف  و2.6  ب���ل��ق��ره��ود  امل���ئ��ة  يف  و3.4 

مبنطقة الكرامة و2 يف امل�ئة ب�خلبي�سي.
اأظهر  ت��وزي��ع الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س���دي��ة..  ويف 

ال��ت��ق��ري��ر ت���وزع ال���س��ت��ث��م���ر ل���دى جمتمع�ت 
الأن�سطة  ك����ف���ة  يف  دب����ي  ب�����إم�����رة  الأع����م�����ل 
التج�رة  وح������زت  احل���ي���وي���ة..  وال��ق��ط���ع���ت 
امل�ئة  يف   38.8 ع��ل��ى  الإ����س���لح  وخ���دم����ت 
تلته�  الق��ت�����س���دي��ة..  الأن�����س��ط��ة  ح�سة  م��ن 
العق�رات والت�أجري وخدم�ت الأعم�ل بن�سبة 
23.1 يف امل�ئة ون�س�ط اخلدم�ت املجتمعية 
ن�س�ط  و�سكل  امل���ئ��ة  يف   13.5 وال�سخ�سية 
وجمموعة  امل�ئة  11.1يف  والت�سييد  البن�ء 
ون�س�ط  امل����ئ���ة  يف   7.1 مب���ع���دل  ال���ف���ن����دق 
امل�ئة  3.8 يف  والت�س�لت  والتخزين  النقل 
وال�سن�ع�ت التحويلية مبعدل 3.3 يف امل�ئة 
واأن�سطة  امل���ئ��ة  يف   2.3 امل���ل��ي��ة  وال��و���س���ط��ة 
بنحو  وال��ع��م��ل  وال�سحة  والتعليم  ال��زراع��ة 

0.6 يف امل�ئة.
واأظهر التقرير اأبرز 10 جن�سي�ت يف م�ر�ض 
الأوىل  املرتبة  يف  الهند  حلت  حيث   2018
ثم  وم��ن  الث�نية  امل��رت��ب��ة  يف  ب�ك�ست�ن  تلته� 
وال�سني  وب��ري��ط���ن��ي���  وال�������س���ع���ودي���ة  م�����س��ر 

و�سوري� والأردن وبنجلدي�ض وال�سودان.

•• دبي – د.حممود علياء

اأع��ل��ن ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج���ري ع��ن اإط���لق 
ق�س�ئم  يقدم  وال��ذي  الرتويجي  عر�سه 
لل�سفري�ت  دن���ت���  م��ن  م�����س��م��ون��ة  ���س��ف��ر 
لعملء القرو�ض ال�سخ�سية والبط�ق�ت 

الئتم�نية اجلديدة. 
ومبوجب هذا العر�ض، �سيح�سل عملء 
ال���ق���ر����ض ال�����س��خ�����س��ي م����ن ال���واف���دي���ن 
دن�ت�  م��ن  م�سمونة  �سفر  ق�س�ئم  على 
 2500 اإىل  ت�����س��ل  بقيمة  ل��ل�����س��ف��ري���ت 
القر�ض،  م��ب��ل��غ  ع��ل��ى  اع���ت���م����داً  دره�����م 
البط�ق�ت  ع���م���لء  ���س��ي��ح�����س��ل  ح���ني  يف 
�سفر  ق�س�ئم  على  اجل��دي��دة  الئتم�نية 
اعتم�داً  دره���م   750 اإىل  ت�سل  بقيمة 
ب��ط���ق���ت الئتم�ن  اإن��ف���ق��ه��م ع��ل��ى  ع��ل��ى 

خلل فرتة العر�ض. 
املج�نية،  ال�سفر  ق�س�ئم  اإىل  ب�لإ�س�فة 
التج�ري  دب�����ي  ب���ن���ك  ب���ط����ق����ت  ت�����أت����ي 
الأوىل  ل��ل�����س��ن��ة  جم����ن���ي���ة  الئ���ت���م����ن���ي���ة 
نق�ط  على  ب�حل�سول  للعملء  وت�سمح 
والق�بلة  م�سرتي�تهم  ك�فة  على  ال��ولء 
لل�سرتداد النقدي اأو ا�ستبداله� ب�أمي�ل 

طريان.  
وت��ع��ل��ي��ق���ً ع��ل��ى ال��ع��ر���ض اجل���دي���د، ق�ل 

•• دبي-وام:

بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  اأ���س��درت 
1844 رخ�سة جديدة خلل م�ر�ض امل��سي 
.. بح�سب تقرير حركة الأعم�ل ال�س�در عن 

قط�ع الت�سجيل والرتخي�ض التج�ري.
اأجنز خلل  القط�ع  اأن  التقرير عن  وك�سف 
ال�سهر ذاته اأكرث من 26410 مع�ملة .. م� 

يعترب قفزة قوية يف املع�ملت املنجزة.
وتعك�ض الأرق�م ال�س�درة عن خ�رطة الأعم�ل 
لقت�س�دية  املعلوم�تية  الرقمية  املن�سة   -
ال�سرك�ت  حتققه�  ال��ت��ي  ال���س��ت��دام��ة   - دب��ي 
يف خم��ت��ل��ف ال��ن�����س���ط���ت ال��ت��ج���ري��ة وم���دى 
ا�ستمرارية التن�ف�سية بني قط�ع�ت الأعم�ل 

على ال�سعيدين املحلي والحت�دي.
اأن   2018 م����ر����ض  ���س��ه��ر  ن��ت���ئ��ج  واأظ���ه���رت 
 12694 نحو  �سكلت  التجديد  م��ع���م��لت 
مع�ملة.. فيم� بلغ عدد مع�ملت حجز ال�سم 
والرتخي�ض  الت�سجيل  ق��ط���ع  يف  ال��ت��ج���ري 
عدد  و�سل  فيم�  اإج���راًء..   3281 التج�ري 

احل�سرية«.
وتوفر القرو�ض ال�سخ�سية من بنك دبي 
واأ�سع�ر  ع�لية  قرو�ض  مب�لغ  التج�ري 
ف�ئدة تن�ف�سية وفرتات �سداد مرنة مع 

اجراءات وموافق�ت �سريعة و�سهلة.
ك��م��� مي��ك��ن حل���م��ل��ي ب��ط���ق���ت ب��ن��ك دبي 
مبجموعة  التمتع  الئتم�نية  التج�ري 
من امل��زاي��� الأخ���رى مب� يف ذل��ك حتويل 
ُمي�سرة  ����س���داد  خ��ط��ط  اإىل  امل�����س��رتي���ت 
وف�ئدة %0 على عملي�ت حتويل الر�سيد 
م��ن ال��ب��ط���ق���ت الخ����رى وت����أم���ني �سفر 
جم�ين ب�لإ�س�فة اىل حم�ية امل�سرتي�ت 

والكثري غريه�.

ا�ست�س�فة  يف  ودب������ي  الإم�����������رات  دول������ة 
ا�ستثن�ئية ملعر�ض اإك�سبو 2020 ، حمور 
مب�درات الدائرة امل�س�ركة يف معر�ض دبي 
ال��دويل للإجن�زات احلكومية خ��سة يف 
ظل فوز جم�رك دبي بج�ئزة اأف�سل جهة 
موؤخراً   2020 لإك�سبو  داعمة  حكومية 
وب���ن����ء ع��ل��ى ذل����ك مت ت��ق�����س��ي��م امل���ب����درات 
ونف�ذ  ال��ت��ج���رة  بت�سهيل  ُي��ع��ن��ى  ���س��ق  اإىل 
الأمن  بتعزيز  الآخ���ر  وال�سق  الب�س�ئع، 
جم�رك  اأن  م���وؤك���داً  امل��ج��ت��م��ع،  وح��م���ي��ة 
دب���ي ت���ويل ه���ذا احل����دث ال��ع���مل��ي اأهمية 
م�س�ريع  تخ�سي�ض  ع��رب   ، ا�سرتاتيجية 
ب�لإ�س�فة  مم��ي��زة،  تخلي�ض  واإج������راءات 
ت��ق��دمي اخلدمة  وق��ن��وات  اإج�����راءات  اإىل 
ت�ستخدم  التي  الأجهزة  ونوعية  احل�لية 
ب�لتع�ون  وتعمل  اجل��م��رك��ي��ة،  امل��ن���ف��ذ  يف 
لتحقيق  واخل������ض  ال��ع���م  القط�عني  م��ع 
ا�ست�س�فة نوعية يف م�سرية هذا املعر�ض، 
يليق ب�سمعة دبي خ��سة ودولة الإم�رات 
العربية املتحدة ع�مة يف تنظيم املع�ر�ض 

والفع�لي�ت الدولية الكربى.

•• دبي – الفجر: 

ت�������س����رك م��وؤ���س�����س��ة امل����وان����ئ واجل���م����رك 
ال�س�د�سة  ال������دورة  يف  احل����رة  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال����دويل للإجن�زات  دب���ي  »م��ع��ر���ض  م��ن 
احلكومية« الذي يق�م برع�ية كرمية من 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
،رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ،ن���ئ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�ض ال�����وزراء، ح���ك��م دب��ي ،رع����ه اهلل، 
خ��لل ال��ف��رتة 9 –11 اأب��ري��ل يف مركز 

دبي التج�ري الع�ملي.
وت������ويل م���وؤ����س�������س���ة امل����وان����ئ واجل����م�����رك 
ال�سرتاتيجي  ال��راع��ي  احل���رة  واملنطقة 
لدورة هذا الع�م اأهمية كبرية لل�ستف�دة 
من فع�لي�ت املعر�ض والتي تتيح الفر�سة 
اإجن�زاته�،  ل��ع��ر���ض  امل�����س���رك��ة  ل��ل��ج��ه���ت 
وال���س��ت��ف���دة م���ن ال��ت��ج���رب امل��ت��م��ي��زة يف 
م���ي���دان ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، اإ���س���ف��ة اإىل 
الدول  وال��زائ��ري��ن م��ن  تعريف اخل���رباء 
دور  على  املعر�ض  يف  امل�س�ركة  الأجنبية 
يف  ال�سطن�عي  وال��ذك���ء  التقنية  الثورة 
تطوره�  التي  اجلديدة  اخلدم�ت  ابتك�ر 

�سمعة  ت��ع��زي��ز  ي�����س��ه��م يف  م����  امل��وؤ���س�����س��ة 
الإم�رات دولي�ً. و�ستعر�ض اجله�ت الت�بعة 
للموؤ�س�سة 26 مب�درة ذكية وابتك�ر حتت 
امل�ستقبل  ل�سن�عة  العبور  ب��واب��ة  �سع�ر« 
8B- ق�عة  »، �سمن من�سة واح��دة رقم 
املوؤ�س�سة  قي�دات  �سي�س�رك  كم�   ،7 رقم 
يف الور�ض والأن�سطة امل�س�حبة للمعر�ض 
حيث يلتقي اأحمد حمبوب م�سبح مدير 
فع�لية  يف  م�س�ركته  خ��لل  دب��ي  جم�رك 
الثلث�ء  ي��وم  احلكومة”  ق����دة  “ا�س�أل 
ال�س�عة11:30  اإب���ري���ل   10 امل���واف���ق 
�سب�ح�ً، الزوار والإعلميني، والع�ر�سني 
من الدوائر واجله�ت املختلفة، للرد على 

ا�ستف�س�راتهم واأ�سئلتهم املختلفة.
ومن امل�س�ريع التي �ست�س�رك به� املوؤ�س�سة 
خلل الع�م اجل�ري )ال�سرتداد الذكي-

املعتمد-التدقيق  الق��ت�����س���دي  امل�����س��غ��ل 
املبكر-التخلي�ض  ال���لح���ق-الف�������س����ح 
اجلوية-ت�سجيل  ل��ل�����س��ح��ن���ت  ال����ذك����ي 
جتمع  املتك�ملة-  الأعم�ل  العملء-قن�ه 
الف���رتا����س���ي- اخلدم�ت  ال��ب��ح��ري  دب���ي 
امللحية-  دب���ي  م��دي��ن��ة  ل�سلطة  ال��ذك��ي��ة 

امل�ستندة  ال��ك��وارث«  من  التع�يف   « خدمة 
ال�����س��ح���ب��ي��ة - م���ب����درة  »  اإىل احل��و���س��ب��ة 
كم�  ال��ع���مل��ي��ة(،  اجل��م���رك  و   ”NAU
الفوز  من�سته�  ل���زوار  املوؤ�س�سة  �ستتيح 
ب����ل���ع���دي���د م����ن اجل����وائ����ز ال��ق��ي��م��ة عرب 
م�����س���ب��ق��ت��ه��� ال���ت���ي ت�����س��ت��م��ر ط�����وال فرتة 

املعر�ض.
وق�����ل ���س��ل��ط���ن اأح���م���د ب���ن ���س��ل��ي��م رئي�ض 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  الإدارة  جم��ل�����ض 
ال��ع���مل��ي��ة رئي�ض  مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دب����ي 
واملنطقة  واجل���م����رك  امل���وان���ئ  م��وؤ���س�����س��ة 
املوؤ�س�سة  روؤي���ة  مب�دراتن�  تعك�ض  احل���رة، 
يف ت��وظ��ي��ف ع���ل���وم امل�����س��ت��ق��ب��ل وال���ذك����ء 
ال�سطن�عي نحو تطوير ابتك�رات ق�درة 
على خلق فر�ض م�ستقبلية تدعم التحول 
الع�ملية،  وال���ري����دة  امل��ع��رف��ة  اقت�س�د  اإىل 
وذلك يف اإط�ر حتقيق م�ستهدف�ت الأجندة 
الوطنية لروؤية الإم�رات 2021 ومئوية 
لتوجيه�ت  ت��ن��ف��ي��ذاً   ، الإم�رات2071 
�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل.

واأعرب رئي�ض موؤ�س�سة املوانئ واجلم�رك 
مل�س�ركة  ���س��ع���دت��ه  ع���ن  وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
الدورة  يف  ا�سرتاتيجي  كراعي  املوؤ�س�سة 
ال�������س����د����س���ة م����ن م���ع���ر����ض دب�����ي ال�����دويل 
اأكرب  تعد  وال��ت��ي  احلكومية  ل��لإجن���زات 
ي�س�هم  مب����   املعر�ض   ت����ري���خ  يف  دورة 
يف حت��ق��ي��ق روؤي������ة ب��رن���م��ج دب����ي ل�����لأداء 
احلكومي املتميز، م�سرياً اإىل اأن معر�ض 
دبي الدويل للإجن�زات احلكومية ، يعد 
اخللقة  الأف��ك���ر  للتق�ء  ع�ملية  من�سة 
امل��ت��م��ي��زة يف خمتلف  وت���ب����دل اخل�����ربات 
احلكومي، حيث حتظى   العمل  جم�لت 
ت�ريخه  م����دار  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ض  ف��ع���ل��ي���ت 
ب�هتم�م جه�ت حكومية رائدة من العديد 
من دول الع�مل املتقدم ك�لولي�ت املتحدة 
الأمريكية وكندا ودول اأوروبية واآ�سيوية 
النظري يف  منقطع  اأث��ب��ت��ت جن���ح���ً  ال��ت��ي 
وا�ستط�عت  احل��ك��وم��ي،  العمل  جم����لت 
اإىل  امل��ي��دان  ه��ذا  ب�إجن�زاته� يف  الرت��ق���ء 

اأعلى امل�ستوي�ت.
اأح��م��د حمبوب م�سبح  ق���ل  وم��ن ج�نبه 
م��دي��ر ج��م���رك دب����ي: مي��ث��ل دع���م جهود 

جلنة بـالوطني االحتادي تناق�س خطة عملها ب�ساأن �سيا�سة »الطاقة وال�سناعة« 
•• دبي-وام:

والط�قة  التقنية  �سوؤون  جلنة  ن�ق�ست 
الوطني  ب���مل��ج��ل�����ض  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����رثوة 
الحت���������دي خ�����لل اج���ت���م����ع���ه���� ال����ذي 
ام�����ض مب��ق��ر الأم����ن���ة الع�مة  ع��ق��دت��ه 
ب���دب���ي ب���رئ��������س���ة ����س���ع����دة حم���م���د علي 
عمله�  خ��ط��ة  اللجنة  رئ��ي�����ض  ال��ك��م���يل 
الط�قة  وزارة  �سي��سة  مو�سوع  ملن�ق�سة 

وال�سن�عة.
�سع�دة  اللجنة  اأع�س�ء  الجتم�ع  ح�سر 
ك��ل م��ن ع��ف��راء را���س��د الب�سطي مقررة 
وفي�سل  ليتيم،  را�سد  وع�ئ�سة  اللجنة، 
زايد،  بن  الذب�حي، وخ�لد علي  ح���رب 

ومطر �سهيل الظ�هري.
اإن��ه مت  الب�سطي  ع��ف��راء  �سع�دة  وق���ل��ت 
عمل  خطة  من�ق�سة  الج��ت��م���ع  خ��لل 

حم�وره  وفق  املو�سوع  لدرا�سة  اللجنة 
الثلثة التي تتمحور حول ا�سرتاتيجية 
الوزارة يف تعزيز اأمن الط�قة املتجددة، 
ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��� يف دعم  وال���ت���ح���دي����ت 
ال��ط���ق��ة املتجددة  م�����س��رية من��و ق��ط���ع 

وم�س�ريعه وا�ستثم�راته.
���س��ت��دع��و ممثلي  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  واأ���س���ف��ت 
و�ستلتقي  ب���مل��و���س��وع  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه���ت 
الط�قة  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ني  اخل������رباء 
اآرائ����ه����م  اإىل  ل���ل����س���ت���م����ع  امل����ت����ج����ددة 
والتعرف على نت�ئج خمتربات البتك�ر 

وامل�سرع�ت احلكومية يف هذا املج�ل.
ونوهت الب�سطي اإىل اأن اللجنة �ستقوم 
ب���زي����رات م��ي��دان��ي��ة مل�����س��روع���ت ومدن 
ال��دول��ة و�ستقدم  امل��ت��ج��ددة يف  ال��ط���ق��ة 
ت��وج��ه احلكومة  دع���م  م��ق��رتح���ت��ه��� يف 

نحو الط�قة املتجددة.

ال�سارقة الإدارة االأ�سول ت�سارك 
مبلتقى اال�ستثمار يف دبي 

•• ال�سارقة-وام:

ت�س�رك �سركة ال�س�رقة لإدارة الأ�سول - 
الذراع ال�ستثم�رية حلكومة ال�س�رقة يف 
ملتقى ال�ستثم�ر ال�سنوي 2018 الذي 
ينطلق اليوم وي�ستمر ثلثة اأي�م مبركز 
دب��ي ال��ت��ج���ري ال��ع���مل��ي ب��ه��دف الرتويج 
لل�ستثم�ر  م��ث���ل��ي��ة  ك��وج��ه��ة  ل��ل�����س���رق��ة 

الأجنبي املب��سر.
لقط�ع  تنفيذي  امل��ل مدير  ق���ل عمر  و 
لإدارة  ال�����س���رق��ة  ���س��رك��ة  ال���س��ت��ث��م���ر يف 
ال�ستثم�ر  ملتقى  ب���أن  نوؤمن   : الأ�سول 
هو  اأي����م  ث��لث��ة  ي�ستمر  ال���ذي  ال�سنوي 
املن�سة الرائدة لتب�دل املعرفة والتوا�سل 
فر�ض  ل����س���ت���ك�������س����ف  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
ال�ستثم�ر يف خمتلف القط�ع�ت يف اأكرث 
.. و تتيح م�س�ركتن� به  140 دول��ة  من 
الفر�سة اللتق�ء بنخبة من امل�ستثمرين 
امل�سلحة  واأ����س���ح����ب  ال�����س��ن���ع��ة  وق������دة 

الرئي�سيني من العديد من الدول ».
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 اأدنوك للتوزيع تعتمد توزيع 
اأرباح بقيمة 735 مليون درهم 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد - ام�ض - م�س�همو �سركة “ اأدنوك للتوزيع “ - اأكرب مزود للوقود 
اأرب�ح  توزيع   - ال��دول��ة  يف  الت�سوق  ملت�جر  �سبكة  اأو���س��ع  وم�سغل  ب�لتجزئة 
بقيمة 735 مليون درهم بواقع 5.88 فل�س� لل�سهم الواحد.. وذلك خلل 

اجتم�ع اجلمعية العمومية الأول لل�سركة.
�سمل  وال��ذي  ال�سركة  اأداء  تقرير  �سدور  الأرب���ح عقب  توزيع  اعتم�د  ومت 
ل�  الن�جح  الع�م  2017 يف خطوة تلت الطرح  ب���رزة خ��لل ع���م  اإجن����زات 
الع�م  امل�لية دي�سمرب من  ل��لأوراق  اأبوظبي  “ يف �سوق  اأدن��وك للتوزيع   “
امل��سي. واأكد مع�يل الدكتور �سلط�ن بن اأحمد اجل�بر رئي�ض جمل�ض اإدارة 
الطرح  اأن جن�ح   - العمومية  اجتم�ع اجلمعية  كلمته خلل  - يف  ال�سركة 
الع�م الأويل والنت�ئج التي مت الإعلن عنه� للربع الأخري من ع�م 2017 
وللع�م امل��سي ككل توؤكد اأن “ اأدنوك للتوزيع “ تتمتع بو�سع قوي وم�ستقر 
م�لي� وذلك بف�سل زي�دة الإيرادات وتعزيز هوام�ض الربح والفر�ض الكبرية 
الذي مت  الأرب���ح  توزيع  “ اأن  واأ�س�ف مع�ليه  امل�ستقبلي.  للنمو  والواعدة 
اعتم�ده اليوم يتم��سى مع �سي��سة توزيع الأرب�ح التي اأعلنته� ال�سركة عند 
الأرب�ح  لتوزيع  امل�ستهدفة  الن�سبة  اأن  اإىل  الإ���س���رة  املهم  وم��ن   .. اإدراج��ه��� 
التي مت اإعلنه� يف نوفمرب امل��سي ت�سع ال�سركة يف م�س�ف اأبرز ال�سرك�ت 

املدرجة يف املنطقة وذلك مب� يوؤكد حر�سن� على مك�ف�أة ثقة م�س�همين� ».
الع�م  “ ق�م قبل الطرح  “ اأدن��وك للتوزيع  اإدارة  اأن فريق  واأو�سح مع�ليه 
بو�سع ا�سرتاتيجية وا�سحة للنمو تركزت على اإثراء اخلي�رات واخلدم�ت 
التي توفره� ال�سركة لعملئه� �سواء ب�لن�سبة للوقود اأو اخلدم�ت الأخرى 
ب�لتزامن مع تعزيز كف�ءة اإدارة النفق�ت.. موؤكدا اأنه “ يحق لن� اأن نفخر 

ب�إجن�ز هذه اللتزام�ت قبل املوعد املحدد ».
“ �ست�ستمر  للتوزيع  “ اأدن���وك  اأن  اجل�بر  اأحمد  بن  �سلط�ن  مع�يل  واأك��د 
امل�يل  الأداء  تعزيز  ي�سمن  مب�  اخلدم�ت  اأف�سل  تقدمي  على  الرتكيز  يف 
اإدارة ال�سركة تنفيذ ا�سرتاتيجية النمو  وحت�سنه امل�ستمر .. كم� �ستوا�سل 
والرتكيز  املوظفني  ب����أداء  الرت��ق���ء  ي�سمن  مب���  ال�سركة  ثق�فة  وتطوير 
ب�����س��ورة اأك���رب ع��ل��ى خ��دم��ة ال��ع��م��لء.. م�����س��ددا ع��ل��ى اأن جم��م��وع��ة اأدن���وك 
وث�بت  را�سخ  التزام  لديه�  امل�ئة  يف   90 بن�سبة  الأك��رب  امل�س�هم  وب�سفته� 
“ و�ستعمل على ت�سخري ك�فة املوارد والإمك�ن�ت  “ اأدنوك للتوزيع  بنج�ح 

ل�سم�ن ا�ستمرار النمو والنج�ح والتميز.
وت�سم اأبرز اإجن�زات �سركة اأدنوك للتوزيع خلل ع�م 2017 .. افتت�ح 24 
حمطة خدمة يف دولة الإم���رات اإ�س�فة اإىل خطط افتت�ح 13 حمطة يف 
ع�م 2018 عدد منه� يف دبي وذلك للمرة الأوىل حيث بداأ ب�لفعل ت�سييد 
“ لتعزيز خي�رات  “ اأدن��وك فليك�ض  اأعلنت ال�سركة مب�درة  3 منه� .. كم� 

العملء فيم� يتعلق بكيفية ومك�ن تزودهم ب�لوقود.
يف  املخت�سة  الع�ملية   “ جي�ن   “ علمة  م��ع  اتف�قية  ال�سركة  عقدت  كم� 
جم�ل جت�رة التجزئة وذلك لتوفري منتج�ت واأ�سن�ف وت�س�ميم جديدة 
“ اأدنوك  ل�  ت�بعة  جتزئة  مت�جر   10 يف  التوريد  �سل�سل  اإدارة  ..وكذلك 
للتوزيع “ التي �ستحمل علمته� وذلك يف اإط�ر املب�درات اله�دفة لتح�سني 

قط�ع مت�جر الت�سوق الت�بعة لل�سركة.
منه�  النفق�ت  اإدارة  كف�ءة  لتعزيز  املع�يري  من  جمموعة  ال�سركة  وطبقت 
اجلديدة  املحط�ت  لبن�ء  الراأ�سم�لية  امل�س�ريف  خف�ض  املث�ل  �سبيل  على 
بن�سبة ت�سل حتى 40 يف امل�ئة بحلول ع�م 2019 مع التزام اأعلى مع�يري 
املرموقة  واملك�نة  العملء  م�ستوى جودة جتربة  على  واحلف�ظ  ال�سلمة 
هيكلية  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  على  اأي�س�  العمل  ويجري  اأدن���وك.  لهوية 
ب�لأداء  امل�ستمر  املوؤ�س�سية ل�سم�ن الرتق�ء  “ وثق�فته�  اأدن��وك للتوزيع   “
املتميز واإر�س�ء اأ�سلوب التفكري التج�ري. من ج�نبه .. اأكد املهند�ض �سعيد 
مب�رك الرا�سدي الرئي�ض التنفيذي ب�لإن�بة ل� “ اأدنوك للتوزيع “ اأن اإدارة 
النحو  على  التزام�ته�  حتقيق  موا�سلة  على  جهوده�  ك�فة  تركز  ال�سركة 

الأمثل.
مواعيد  قبل  اأه��داف��ن���  ونحقق  وا���س��ح��ة  من��ون���  “ ا�سرتاتيجية  اإن  وق����ل 
ا�ستحق�قه�.. ونحن على ثقة ب�أن تقدمي مزيد من خي�رات التزود ب�لوقود 
لعملئن� من خلل اأدنوك فليك�ض والرتق�ء بتجربة مت�جر الت�سوق الت�بعة 
لن� عرب عقد التف�قي�ت مع علم�ت مرموقة مثل علمة جي�ن �سي�سهم 
ا�ستمرار حتقيق مزيد من الإيرادات  اإىل ج�نب حت�سني كف�ءة نفق�تن� يف 
والنمو. واأ�س�ف “ اإىل ج�نب تنفيذ ا�سرتاتيجية النمو.. نوا�سل التحول 
العمل  وثق�فة  الداخلية وعملي�تن�  �سريعة على م�ستوى هيكليتن�  بخطى 
لدين� ل�سم�ن م�س�ركة جميع موظفين� يف م�سرية الرتق�ء ب�لأداء وحتقيق 
خلل   “ للتوزيع  اأدن���وك   “ م�س�همو  واأق���ر   .« امل�ستدام  امل�ستقبلي  النمو 
الجتم�ع ال�سنوي الأول للجمعية العمومية لل�سركة التقرير ال�س�در عن 
مدققي ح�س�ب�ت ال�سركة لل�سنة امل�لية املنتهية بت�ريخ 31 دي�سمرب 2017 
وامليزانية العمومية وح�س�ب�ت الأرب�ح واخل�س�ئر .. كم� مت خلل الجتم�ع 

اإع�دة تعيني “ ديلويت وتو�ض “ كمدقق ح�س�ب�ت.

 وفد ياباين يزور معر�س
 ال�ساعات واملجوهرات بال�سارقة

•• ال�سارقة-وام:

ال�س�رقة  اك�سبو  التنفيذي ملركز  الرئي�ض  املدفع  �سع�دة �سيف حممد  بحث 
خلل لق�ئه وفدا من �سركة جوكو �سوك�ي الي�ب�نية املتخ�س�سة ع�ملي� يف 
ت�سميم و�سن�عة املجوهرات .. جم�لت التع�ون بني اجل�نبني يف اإط�ر �سعي 

ال�سركة لطرح منتج�ته� يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
الي�ب�نيني  املجوهرات  كب�ر خرباء  الذي �سم خم�سة من   - الوفد  ون�ق�ض 
املحلي  امل��ج��وه��رات  ���س��وق  اآف����ق  و  واق���ع   - مو�سيزوكي  هي�س��سي  برئ��سة 
والإقليمي و �سبل م�س�ركة جوكو �سوك�ي ب�لدورة اخل�م�سة والأربعني من 
معر�ض ال�سرق الأو�سط لل�س�ع�ت واملجوهرات” التي ينظمه� مركز اك�سبو 
ال�س�رقة خلل �سهر اأكتوبر املقبل .. واأعرب عن رغبته ب�فتت�ح جن�ح ي�ب�ين 

يف دورة املعر�ض اخلريف املقبل.
ج�ء ذلك عقب زي�رة الوفد الي�ب�ين معر�ض ال�س�ع�ت و املجوهرات الذي 
الب�لغ ب�ملعر�ض الذي  واأب��دى اهتم�مه  اأم�ض  ال�44  اختتم فع�لي�ت دورته 
اأكرب الأح��داث املتخ�س�سة يف جم�ل ت�سميم و�سن�عة وجت�رة  اأحد  يعترب 
والأحج�ر  والأمل������ض  والذهب  وال�س�ع�ت  الذهبية  وامل�سغولت  املجوهرات 
الكرمية واللوؤلوؤ على م�ستوى املنطقة التي ينظمه� مركز اك�سبو ال�س�رقة 
مرتني كل ع�م. و ق�ل �سع�دة �سيف حممد املدفع الرئي�ض التنفيذي ملركز 
اك�سبو ال�س�رقة : “ اأ�سحى معر�ض ال�سرق الأو�سط لل�س�ع�ت واملجوهرات 
من�سة مميزة ت�ستقطب اأبرز خرباء قط�ع املجوهرات على م�ستوى الع�مل 
يوم  يف  الوفد  اأطلعن�  وق��د  الأو���س��ط  ال�سرق  �سوق  على  ق��رب  عن  للتعرف 
املعر�ض اخلت�مي على �سوق املجوهرات الن�ب�ض ب�حلي�ة يف املنطقة ومدى 
التنوع الذي مييز الع�ر�سني امل�س�ركني و�سريحة الزوار النخبوية و ن�سب 

املبيع�ت التي �سهده� املعر�ض.

ينطلق �ليوم وي�ستمر حتى 11 �أبريل �جلاري 

املن�سوري : ملتقى اال�ستثمار فر�سة لدخول اأ�سواق جديدة
•• دبي-وام:

مع�يل �سلط�ن بن �سعيد املن�سوري وزير القت�س�د 
الذي   -  2018 ال�سنوي  ال�ستثم�ر  ملتقى  اأن 
 11 �سيبداأ فع�لي�ته يف دبي اليوم وي�ستمر حتى 
اأبريل اجل�ري - يعك�ض حر�ض دولة الإم�رات على 
تعزيز  اإىل  الرامية  واملب�درات  ك�فة اجلهود  دعم 
حوار اإقليمي ودويل حول تنمية حركة ال�ستثم�ر 
والتج�رة وربط الأ�سواق التج�رية وال�ستثم�رية 
ذات  من�س�ت  وت��وف��ري  البع�ض  ببع�سه�  الع�ملية 
بتطوير  واملخت�سني  املعنيني  جتمع  دويل  ط�بع 
من�خ ال�ستثم�ر يف القط�عني احلكومي واخل��ض 
و�سبل  والتحدي�ت  الفر�ض  اأب��رز  ح��ول  للتب�حث 

جت�وزه�.
حدث�  ي�سكل  امللتقى  اإن  ق���ل   .. ال�سدد  ه��ذا  ويف 
الن��سئة  ال�سرك�ت  ل��دع��م  مث�لية  ومن�سة  رائ���د 
وتعزيز ح�سوره� يف الأ�سواق الإقليمية والدولية 
اأ�سواق جديدة وعقد  اإىل  واإت�حة الفر�ض للنف�ذ 
الأعم�ل  ورواد  امل�ستثمرين  م��ع  عمل  ���س��راك���ت 

وممثلي ال�سرك�ت الع�ملية واجله�ت احلكومية.
�سنوات   7 م��دار  على  جن��ح  امللتقى  اأن  اإىل  ون��وه 
تع�ون  خللق  تف�علية  من�سة  توفري  يف  م��سية 
املعنية بتنمية ال�ستثم�ر  م�سرتك بني الأطراف 
ب�سكل  وم�����س���ه��م��ت��ه  ال���ع����مل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
الفر�ض  اأب���رز  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  ملحوظ 
والطلع على احلوافز والت�سهيلت ال�ستثم�رية 
من  اأك��رث  مب�س�ركة  ومتنوعة  خمتلفة  اأ�سواق  يف 
141 دولة حول الع�مل يف دورته احل�لية ف�سل 
من  وزائ���ر  م�ستثمر  األ���ف   20 نحو  ح�سور  ع��ن 

خمتلف الأ�سواق املتقدمة والن��سئة.
ركيزة  متثل  املب��سرة  ال�ستثم�رات  اأن  واأ���س���ف 
القت�س�دي  ال��ن��م��و  مم��ك��ن���ت  ل��ت��ع��زي��ز  اأ���س������س��ي��ة 
الوطنية..  الق��ت�����س���دات  ك��ف���ءة  امل�����س��ت��دام ورف���ع 
ب��ستمرار  تعمل  الإم�����رات  دول���ة  اأن  اإىل  م�سريا 
والتوجه�ت  ال�����س��ي������س���ت  اأف�������س���ل  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى 
على  ت��ط��راأ  التي  امل��ت��غ��ريات  ملواكبة  القت�س�دية 
الأج��ن��ب��ي��ة مب�  طبيعة وت��وج��ه���ت ال���س��ت��ث��م���رات 
داخل  الأعم�ل  بيئة  بج�ذبية  الحتف�ظ  ي�سمن 

ع�ملية  كوجهة  مك�نته�  وتر�سيخ  ال��دول��ة  اأ���س��واق 
للم�ل والأعم�ل. وت�بع مع�ليه اأن انعق�د امللتقى 
“ ال�سراك�ت من اأجل  الع�م اجل�ري حتت عنوان 
ال��ن��م��و ال�����س���م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة “ يعك�ض 
روؤي��ة ونهج دول��ة الإم���رات يف ا�ستيف�ء متطلب�ت 
املوارد  اكت�س�ف  اإع�����دة  ع��رب  امل�ستدامة  التنمية 
وتنويع م�س�در الدخل ب�ل�سكل الأمثل والطلع 
املختلفة  ال��دول  بني  ال�ستثم�رية  الفر�ض  على 
وامل�ستثمرين  الأع����م�����ل  رج������ل  ب���ني  وال����رب����ط 
يف  املحتملة  وال�سراك�ت  ال�ستثم�رية  ب�لفر�ض 
اأحد  ي�سكل  م���  وه��و  ال��واع��دة  الأ����س���واق  خمتلف 
التحدي�ت  خمتلف  ملواجهة  الرئي�سية  العوامل 

والتغريات القت�س�دية الع�ملية.
ال�س�درة  الأولية  البي�ن�ت  بح�سب  اأنه  اإىل  واأ�س�ر 
/ والتنمية  للتج�رة  املتحدة  الأمم  م��وؤمت��ر  ع��ن 

الأونكت�د/.. ف�إن هن�ك توقع�ت بت�سجيل تدفق�ت 
ال��ع���مل��ي انخف��س�  امل��ب������س��ر  ال���س��ت��ث��م���ر الأج��ن��ب��ي 
خلل ع�م 2017 بن�سبة 16 يف امل�ئة اإذ تراجعت 
اإىل   2016 ع���م  يف  دولر  تريليون   1.81 م��ن 
فيم�   ..2017 ع���م  يف  دولر  تريليون   1.52
ال�ستثم�ر  ا�ستقرار تدفق�ت  اإىل  التوقع�ت  ت�سري 
الأجنبي املب��سر اإىل القت�س�دات الن�مية يف ع�م 
2017 حمققة نحو 653 ملي�ر دولر وبزي�دة 

تقدر ب�� 2 يف امل�ئة عن ع�م 2016.
وجود  تعك�ض  املوؤ�سرات  تلك  اإن  املن�سوري  وق���ل 
ح���ج��ة ل���دى ال����دول ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ج��ه��وده��� يف 
القط�ع�ت  يف  ال�ستثم�رات  من  مزيد  ا�ستقط�ب 
ال�سي��س�ت  وو���س��ع  م�����س���ف��ة  ق��ي��م��ة  ال��ت��ي حت��ق��ق 
ا�ستف�دة ممكنة  اأف�سل  لتحقيق  املن��سبة  والأط��ر 
مب�  املب��سرة  الأجنبية  ال�ستثم�رات  تواجد  من 

يخدم اأهدافه� التنموية.
دف��ع اجلهود  ت��ربز احل�جة لأهمية  “ كم�  وت�بع 
والن��سئة  املتقدمة  الأ���س��واق  رب��ط  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وخ���ل���ق ����س���راك����ت ف��ي��م��� ب��ي��ن��ه��م ل��ت��ح��ق��ي��ق النمو 
ملتقى  اأن   “ م�سيف�   ..  “ وامل�����س��ت��دام  ال�����س���م��ل 
ومن�ق�س�ت  جل�س�ت  ي��ط��رح  ال�سنوي  ال�ستثم�ر 
الكيفية  لكت�س�ف  احل�لية  دروت��ه  خ��لل  مكثفة 
الأ�سواق  بني  ال�سراك�ت  توظيف  به�  ميكن  التي 

املتقدمة والأ�سواق الن��سئة مب� وتعزيز ال�ستثم�ر 
اإيج�د  على  وال��ع��م��ل  امل�����س��وؤول  املب��سر  الأج��ن��ب��ي 
الع�ملي  القت�س�د  يواجه�  التي  للتحدي�ت  حلول 
اليوم و�سم�ن حق الأجي�ل الق�دمة يف العي�ض يف 

ع�مل مزدهر اجتم�عي�ً وم�سوؤول اقت�س�دي�ً ».
واأو����س���ح م��ع���ل��ي��ه اأن دول����ة الإم�������رات جن��ح��ت يف 
ودولية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ك��وج��ه��ة  مبك�نته�  الح��ت��ف���ظ 
لل�ستثم�رات الأجنبية املب��سرة .. حيث ت�سدرت 
على  قدرته�  يف  العربية  ال���دول  الإم�����رات  دول���ة 
املب��سرة خلل  الأجنبية  ال�ستثم�رات  ا�ستقط�ب 
29 يف  يع�دل  م�  على  ب��ستحواذه�   2016 ع�م 
امل�ئة من اإجم�يل ال�ستثم�رات الأجنبية املب��سرة 

الواردة اإىل الدول العربية.
العربية  ال��دول  اأي�س�ً  الإم����رات  اإىل ت�سدر  ون��وه 
ال�ستثم�رية  للم�س�ريع  ا�ستقط�به�  حيث  م��ن 
خلل  ا�ستقطبت  ح��ي��ث   .. اجل��دي��دة  الأج��ن��ب��ي��ة 
اآلف   4 نحو   2016 2003 حتى  الفرتة من 
من  جديداً  اأجنبي�ً  ا�ستثم�ري�ً  م�سروع�ً  و492 
ا�ستثم�ري�ً  م�سروع�ً  و192  األ���ف   12 اإج��م���يل 
جديداً وارد اىل جمموعة الدول العربية خلل 
القت�س�د  تن�ف�سية  يعك�ض  م�  وه��و  الفرتة  تلك 

الوطني للدولة وكف�ءة بيئة الأعم�ل به�.
ا�ستقط�ب  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���دول���ة  اأن  اإىل  واأ����س����ر 
التنموية  اأه���داف���ه����  ت��خ��دم  ن��وع��ي��ة  ا���س��ت��ث��م���رات 
وحتقق قيمة م�س�فة للقت�س�د الوطني .. لفت� 
اإىل اأن ملتقى ال�ستثم�ر يف دورته احل�لية يبحث 
عرب جل�س�ت نق��سية وور�ض العمل والجتم�ع�ت 
ال�ستثم�رية  الفر�ض  اكت�س�ف  و�سبل  واللق�ءات 
املطروحة داخل الدولة ويف اأ�سواق الدول امل�س�رك 
الط�قة  ت�سمل  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط���ع���ت  م��ن  ب��ع��دد 
والتعدين والت�سنيع والبنية التحتية واخلدم�ت 
التج�رية  والأع�����م������ل  وال�����زراع�����ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
وتكنولوجي�  وال��ع��ق���رات  وال�سي�فة  وال�سي�حة 
والتمويل  وال�����س��ريف��ة  والت�����س���لت  امل��ع��ل��وم���ت 
القط�ع�ت  من  وغريه�  ال�ست�س�رية  واخلدم�ت 

ال�ستثم�رية الواعدة.
وحول اأهمية ت�سجيع وتوفري بيئة حمفزة لنمو 
ال�سرك�ت الن��سئة .. اأكد مع�يل �سلط�ن املن�سوري 

ب�هتم�م  يحظى  احل��ي��وي  ال��ق��ط���ع  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى 
اأثر مب��سر على  خ��ض لدى احلكومة مل� له من 
ق���ع��د القت�س�د  ت��ن��وي��ع  ال���دول���ة يف  دف���ع ج��ه��ود 
الوطني وتعزيز م�س�همة البتك�ر والنتق�ل نحو 
مب�  وذل��ك  والب���داع  املعرفة  على  ق�ئمة  اقت�س�د 
وروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  حم���ددات  م��ع  ين�سجم 

الإم�رات 2021.
دورته  يف  ال�سنوي  ال�ستثم�ر  ملتقى  اأن  واأ�س�ف 
رواد  ملتقى  فع�لي�ته  �سمن  يحت�سن  احل�لية 
ي�ستهدف  وال���ذي  الن��سئة  وال�����س��رك���ت  الأع��م���ل 
وكب�ر  ال��ك��ربى  ب�ملوؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت  تلك  رب��ط 
امل�ستثمرين وممثلي ال�سرك�ت الع�ملية واطلعهم 
املحتملة وتعريفهم ب�سبل  ال�سراك�ت  على فر�ض 

النف�ذ اإىل الأ�سواق الع�ملية.
يف  اإط��لق��ه  مت  الأع���م����ل  رواد  ملتقى  اأن  وت���ب��ع 
و�سهد  امل��سي  الع�م  ال�سنوي  ال�ستثم�ر  ملتقى 
الدورة  اإقب�ل ملمو�س�..معرب� عن تطلعه خلل 
امل�س�ركة وتعزيز  احل�لية على الرتق�ء مب�ستوى 
الأهداف املرجوة منه.. م�سريا اإىل م�س�ركة نحو 
200 �سركة رائ��دة من داخ��ل وخ���رج ال��دول��ة يف 
اأعم�ل امللتقى حيث �سي�ستعر�سون اأف�سل امل�س�ريع 

والأفك�ر اجل�ري تطويره� يف هذا املج�ل.

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأب����وظ����ب����ي  ����س���ن���دوق   “ وق�����ع 
ات���ف����ق���ي���ة م����ع ح���ك���وم���ة م������يل يقدم   “
 110 بقيمة  تنموي�  قر�س�  مبوجبه� 
م��لي��ني دره���م ب��ه��دف دع��م ج��ه��وده��� يف 
تنفيذ ا�سرتاتيجيته� الوطنية للإ�سك�ن 
الج���ت���م����ع���ي. وق����ع الت���ف����ق���ي���ة مع�يل 
القت�س�د  وزي���ر  �سي  ب�بو�سي  ال��دك��ت��ور 
�سيف  حممد  �سع�دة  و  م���يل  يف  وامل�لية 
اأبوظبي  �سندوق  ع���م  مدير  ال�سويدي 
للتنمية بح�سور �سع�دة بوك�ري �سيديبي 
الدولة  ل����دى  م�����يل  ���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة 
مدير  ن�ئب  القبي�سي  ع��ب��داهلل  وخليفة 
يف  امل�سوؤولني  من  وع��دد  ال�سندوق  ع���م 

اجل�نبني.
الجتم�عي  الإ���س��ك���ن  برن�مج   “ يهدف 

املتزايد  الطلب  تغطية  اإىل  م���يل  يف   “
على الوحدات ال�سكنية الن�جت عن النمو 
ال�سك�ين ب�لإ�س�فة اإىل تخفيف ال�سغط 

على املدن واملن�طق احل�سرية.
وتنظيم  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ربن���م��ج  وي�سهم 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين وب���ن����ء وح����دات 
ينعك�ض  مب�  املع�يري  اأف�سل  وفق  �سكنية 
ل�سعب  املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني  على 
�سيف  ����س���ع����دة حم���م���د  اأك�������د  و  م��������يل. 
اأبوظبي  ����س���ن���دوق  ���س��ع��ي  ال�������س���وي���دي 
للتنمية اإىل م�س�عدة الدول الن�مية على 
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف القط�ع�ت 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  الأ���س������س��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ال�سندوق �س�هم يف دعم م�س�ريع تنموية 
الإ�سك�ن  ومنه�  الأ�س��سية  القط�ع�ت  يف 
توفري  يف  الإ�سك�ن  قط�ع  لأهمية  نظرا 
الرف�ه  وحت��ق��ي��ق  ال��ك��رمي  العي�ض  �سبل 

الجتم�عي ل�سك�ن الدول الن�مية.
توقيعه�  مت  ال��ت��ي  الت��ف���ق��ي��ة  اإن  وق�����ل 
ال��ي��وم ت���أت��ي يف اإط�����ر م�����س���ع��دة حكومة 
الإ�سك�ن  ت��وف��ري  اإىل  وال���ه����دف���ة  م�����يل 
اأن مثل هذه  اإىل  املن��سب للأفراد لفت� 
ترتك  ال�سندوق  ميوله�  التي  امل�س�ريع 
ت����أث���ريا م��ب������س��را ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �سرائح 
املجتمع وحتقق الأهداف ال�سرتاتيجية 
ب�بو  اأ�س�د مع�يل  لل�سندوق. من ج�نبه 
���س��ي ���س��ي وزي����ر الق��ت�����س���د وامل����ل���ي���ة يف 
حكومة م�يل ب�لتع�ون البن�ء وال�سراكة 
�سندوق  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأبوظبي وبلده والدور اله�م الذي يقوم 
به ال�سندوق من خلل متويل امل�س�ريع 
التنموية التي ت�س�هم يف حتقيق التنمية 
الق��ت�����س���دي��ة والج��ت��م���ع��ي��ة يف ال���دول 

الن�مية.

وق�ل اإن حكومة م�يل ت�سعى اإىل تن�سيق 
اجل��ه��ود وت��ع��زي��ز ال��ت��ع���ون امل�����س��رتك مع 
ي�سهم  ال��ذي  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق 
ب�سكل ف�عل يف متويل امل�س�ريع الإمن�ئية 
ال����ت����ي ت��ن��ع��ك�����ض ب�����س��ك��ل م���ب��������س���ر على 
وتعمل  املختلفة  القت�س�دية  القط�ع�ت 

على رفع م�ستوى املعي�سة يف م�يل.
بني  امل�����س��رتك��ة  ال���ع���لق����ت  اأن  واأ�����س�����ر 
دول����ة الإم�������رات وم�����يل ���س��ه��دت تطورا 
اأن دول�����ة الإم��������رات  م��ل��ح��وظ��� م����وؤك����دا 
العربية املتحدة حتر�ض على دعم جهود 
التنمية  اإىل  ل��ل��و���س��ول  م����يل  ح��ك��وم��ة 
امل�����س��ت��دام��ة يف ال����ب����لد. ومت������س��ي��� مع 
تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سك�ن 
امل�لية  احل��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت  الج��ت��م���ع��ي 
القط�ع  وتنظيم  لدعم  تنموي�  برن�جم� 
اإن�س�ء  ال��ب��لد م��ن خ���لل  ال���س��ك���ين يف 

�سكنية حيث ق�م مكتب  األف وحدة   50
الإ�سك�ن يف م�يل خلل الفرتة من ع�م 
 9521 بتمويل   2015 اإىل   2002
الطلب  حل��ج��م  ن��ظ��را  و  �سكنية.  وح���دة 
تقرر  ال�سك�نية  امل�س�ريع  على  املتزايد 
جديدة  م�س�كن  اإن�����س���ء   2006 ع���م  يف 
يف ع����دد م���ن م��ن���ط��ق مل�����يل م���ن خلل 
ب�لإ�س�فة  اخل��ض  القط�ع  مع  ال�سراكة 

اإىل التمويل احلكومي املب��سر.
جتدر الإ�س�رة اإىل اأن العلق�ت الثن�ئية 
بني �سندوق اأبوظبي للتنمية واحلكومة 
امل�لية بداأت منذ ع�م 1976 حني ب��سر 
ومول  هن�ك  التنموية  للم�س�ريع  دعمه 
اإجم�لية  ب��ق��ي��م��ة  ت��ن��م��وي��ة  م�����س���ري��ع   7
ب��ل��غ��ت اأك�����رث م���ن 294 م��ل��ي��ون دره���م 
�سملت م�س�ريع يف قط�ع�ت النقل واملي�ه 

والزراعة.

•• دبي-وام:

واجلم�رك  امل���وان���ئ  م��وؤ���س�����س��ة  ت�����س���رك 
واملنطقة احلرة بدبي يف الدورة ال�س�د�سة 
ال����دويل للإجن�زات  دب���ي  م��ع��ر���ض  م��ن 
كرمية  ب��رع���ي��ة  ي��ق���م  ال���ذي  احلكومية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  م��ن 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
رع�ه  دبي  ال��وزراء ح�كم  رئي�ض جمل�ض 
اهلل من 9 حتى 11 اأبريل يف مركز دبي 

التج�ري الع�ملي.
وت�����ويل م��وؤ���س�����س��ة امل����وان����ئ واجل���م����رك 
ال�سرتاتيجي  الراعي  احل��رة  واملنطقة 
لدورة هذا الع�م اأهمية كبرية لل�ستف�دة 
من فع�لي�ت املعر�ض والتي تتيح الفر�سة 
اإجن�زاته�  ل��ع��ر���ض  امل�����س���رك��ة  ل��ل��ج��ه���ت 
وال���س��ت��ف���دة م��ن ال��ت��ج���رب امل��ت��م��ي��زة يف 
م��ي��دان ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي اإ���س���ف��ة اإىل 
الدول  من  والزائرين  اخل��رباء  تعريف 
دور  على  املعر�ض  يف  امل�س�ركة  الأجنبية 
ال�سطن�عي  وال��ذك���ء  التقنية  ال��ث��ورة 
التي  اجل����دي����دة  اخل����دم�����ت  اب���ت���ك����ر  يف 

تعزيز  يف  ي�سهم  م���  املوؤ�س�سة  ت��ط��وره��� 
و�ستعر�ض  دول����ي�����ً.  الإم����������رات  ���س��م��ع��ة 
مب�درة   26 للموؤ�س�سة  الت�بعة  اجله�ت 
العبور  ب��واب��ة  �سع�ر  حت��ت  وابتك�ر  ذكية 
واحدة  من�سة  �سمن  امل�ستقبل  ل�سن�عة 
كم� �سي�س�رك قي�دات املوؤ�س�سة يف الور�ض 
حيث  للمعر�ض  امل�س�حبة  والأن�����س��ط��ة 
ي��ل��ت��ق��ي اأح���م���د حم��ب��وب م�����س��ب��ح مدير 
جم�رك دبي خلل م�س�ركته يف فع�لية 
اإبريل   10 يف  احلكومة”  ق���دة  “ا�س�أل 
اجل�ري الزوار والإعلميني والع�ر�سني 
من الدوائر واجله�ت املختلفة للرد على 

ا�ستف�س�راتهم واأ�سئلتهم املختلفة.
ومن امل�س�ريع التي �ست�س�رك به� املوؤ�س�سة 
خ��لل الع�م اجل���ري ال���س��رتداد الذكي 
والتدقيق  املعتمد  القت�س�دي  وامل�سغل 
التخلي�ض  و  املبكر  الف�س�ح  و  اللحق 
ت�سجيل  و  اجل���وي���ة  ل��ل�����س��ح��ن���ت  ال���ذك���ي 
العملء و قن�ه الأعم�ل املتك�ملة و جتمع 
اخلدم�ت  و  الف��رتا���س��ي  البحري  دب��ي 
و  امللحية  دب��ي  مدينة  ل�سلطة  الذكية 
امل�ستندة  ال���ك���وارث  ال��ت��ع���يف م��ن  خ��دم��ة 

اإن  م��ب���درة  و  ال�سح�بية  احلو�سبة  اإىل 
�ستتيح  ك��م���  ال��ع���مل��ي��ة  ي��وواجل��م���رك  اإي 
ب�لعديد  الفوز  من�سته�  لزوار  املوؤ�س�سة 
من اجلوائز القيمة عرب م�س�بقته� التي 

ت�ستمر طوال فرتة املعر�ض.
رئي�ض  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلط�ن  وق����ل 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  الإدارة  جم��ل�����ض 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دب���ي ال��ع���مل��ي��ة رئي�ض 
واملنطقة  واجل���م����رك  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة 
روؤي����ة  ت��ع��ك�����ض  م���ب����درات���ه���م  اأن  احل�����رة 
امل�ستقبل  ع��ل��وم  ت��وظ��ي��ف  يف  امل��وؤ���س�����س��ة 
تطوير  ن��ح��و  ال���س��ط��ن���ع��ي  وال����ذك�����ء 
ع���ل���ى خ���ل���ق فر�ض  ق���������درة  اب����ت����ك�����رات 
اقت�س�د  اإىل  التحول  تدعم  م�ستقبلية 
اإط�ر  الع�ملية وذلك يف  والري�دة  املعرفة 
الوطنية  الأج��ن��دة  م�ستهدف�ت  حتقيق 
ومئوية   2021 الإم������������رات  ل����روؤي����ة 
لتوجيه�ت  ت��ن��ف��ي��ذاً  الإم�رات2071 
را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �س�حب 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل 

جمل�ض الوزراء ح�كم دبي “رع�ه اهلل«.
واأع�����������رب رئ����ي���������ض م���وؤ����س�������س���ة امل����وان����ئ 

واجلم�رك واملنطقة احلرة عن �سع�دته 
ا�سرتاتيجي  ك��راع��ي  املوؤ�س�سة  مل�س�ركة 
يف ال����دورة ال�����س���د���س��ة م��ن م��ع��ر���ض دبي 
ال����دويل ل���لإجن����زات احل��ك��وم��ي��ة والتي 
ت��ع��د اأك���رب دورة يف ت���ري��خ امل��ع��ر���ض مب� 
ي�����س���ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة ب��رن���م��ج دبي 
اإىل  م�سرياً  املتميز..  احلكومي  ل���لأداء 
اأن م��ع��ر���ض دب���ي ال�����دويل ل���لإجن����زات 
للتق�ء  ع�ملية  من�سة  يعد  احلكومية 
الأف����ك�����ر اخل���لق���ة وت����ب�����دل اخل����ربات 
العمل  جم������لت  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��م��ي��زة 
فع�لي�ت  حت����ظ����ى  ح����ي����ث  احل����ك����وم����ي 
ب�هتم�م  ت���ري��خ��ه  م����دار  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ض 
من  العديد  من  رائ��دة  حكومية  جه�ت 
املتحدة  ك�لولي�ت  املتقدم  الع�مل  دول 
الأمريكية وكندا ودول اأوروبية واآ�سيوية 
يف  النظري  منقطع  جن�ح�ً  اأثبتت  التي 
وا�ستط�عت  احلكومي  العمل  جم���لت 
اإىل  امليدان  هذا  يف  ب�إجن�زاته�  الرتق�ء 

اأعلى امل�ستوي�ت.
اأحمد حمبوب م�سبح  ومن ج�نبه ق�ل 
دولة  اأن دعم جهود  دبي  مدير جم�رك 

ا�ستثن�ئية  ا�ست�س�فة  يف  ودبي  الإم���رات 
2020 مي��ث��ل حمور  اإك�����س��ب��و  مل��ع��ر���ض 
معر�ض  يف  امل�س�ركة  ال��دائ��رة  م��ب���درات 
احلكومية  ل����لإجن�����زات  ال������دويل  دب����ي 
خ��سة يف ظل فوز جم�رك دبي بج�ئزة 
لإك�سبو  داع��م��ة  حكومية  ج��ه��ة  اأف�����س��ل 
وب���ن����ء ع��ل��ى ذل����ك مت  2020 م����وؤخ����راً 
ُيعنى بت�سهيل  اإىل �سق  املب�درات  تق�سيم 
الآخر  وال�سق  الب�س�ئع  ونف�ذ  التج�رة 
املجتمع..موؤكداً  الأمن وحم�ية  بتعزيز 
اأن جم�رك دبي تويل هذا احلدث الع�ملي 
تخ�سي�ض  ع���رب  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ة 
م�����س���ري��ع واإج��������راءات ت��خ��ل��ي�����ض مميزة 
اإج��راءات وقنوات تقدمي  اإىل  ب�لإ�س�فة 
اخلدمة احل�لية ونوعية الأجهزة التي 
وتعمل  اجلمركية  املن�فذ  يف  ت�ستخدم 
الع�م واخل��ض  ب�لتع�ون مع القط�عني 
م�سرية  يف  ن��وع��ي��ة  ا�ست�س�فة  لتحقيق 
خ��سة  دب��ي  ب�سمعة  يليق  املعر�ض  ه��ذا 
املتحدة ع�مة  العربية  الإم����رات  ودول��ة 
الدولية  والفع�لي�ت  املع�ر�ض  يف تنظيم 

الكربى.

اأبوظبي للتنمية يقدم 110 ماليني درهم لدعم اال�سرتاتيجية الوطنية لالإ�سكان يف مايل 

موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك ت�ستعر�س 26 مبادرة يف معر�س االإجنازات احلكومية
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العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1264  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ال�سي�ت للخدم�ت الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل الق�مة مب� 
اأن املدعي/حممد �س�مي فوؤاد حممود �سب�ح -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )14300 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB180438568AE( ال�����س��ك��وى  رق���م  وامل�����س���ري��ف   وال��ر���س��وم  دره����م( 
�سب�ح�    11.00 ال�س�عة    2018/4/10 امل��واف��ق  الثلث�ء   ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت 
ب�لق�عة Ch1.A.2  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
اأي�م  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي م� لديك من مذكرات 
)وامرت   . ح�سوري  مبث�بة  �سيكون  احلكم  ف���ن  تخلفك  ح�لة  ويف  الأق���ل  على 

املحكمة بتق�سري مدة الإعلن(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3060  عمايل جزئي             

جمهول    - الهند�سية  لل�ست�س�رات  الع�ملية  اآرك   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق�����م عليك  ت����ل���ل   ق��د  حم��ل الق����م���ة مب��� ان امل��دع��ي / فران�سي�ض دات���و 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��� امل��ط���ل��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق���ت ع��م���ل��ي��ة وق���دره���� )90094 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س���ري��ف ورقم 
الربع�ء    ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت   )MB181364633AE(ال�سكوى
ف�أنت  ل��ذا    Ch1.A.1 ب�لق�عة  ���ض   8.30 ال�س�عة    2018/4/18 امل��واف��ق 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/23   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سدهم�/1- �سركة الوردة اجلديدة لتج�رة قطع غي�ر ال�سي�رات - �ض ذ م 
م وميثله� / لجنو م�م�دو �سوم�هورو - ب�سفته �سريك ومدير واملخول ب�لتوقيع - 
2-لدجي م�م�دو �سوم�هورو  جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�سركة 
حممد حمود ال�س�يع - ذات م�سوؤولية حمدودة - م�سجلة بدولة( وميثله / فهد 
املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  احمد علي حممد بن متيم - قد 
او  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م   )35016.07( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
    ال�شيد / حامت حممد احمد االحمر 

ب�شفتكم املدعي عليه : يف الدعوى رقم 2018/83 جتاري كلي 
مبهمة  للقي�م  امل��وق��رة-  البتدائية  دب��ي  حمكمة  قبل  م��ن  تكليفن�  مت  ب�نه  الف����دة  ن��ود 
الدعوى رقم 2018/83 جت���ري كلي - وبن�ء عليه ف�نن� نرغب يف  اخل��ربة احل�س�بية يف 
الجتم�ع بكم يف مقر مكتبن� الك�ئن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �س�رع بغداد مق�بل مدر�سة 
اللفية بج�نب كلي�ت التقنية العلي� للط�لب�ت - بن�ية مركز بلتنيوم للأعم�ل الط�بق 
الرابع - مكتب رقم )406( - ه�تف رقم 04/2344403  - ف�ك�ض رقم 04/2344330  ، يف 
يوم الحد املوافق 2018/4/15م يف مت�م ال�س�عة 11.00 �سب�ح� ، وذلك ملن�ق�سة مو�سوع 
التي  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  ك�فة  ا�سطح�ب  يرجى  لذا  اع��له  املذكورة  الدعوى 

حتقق دف�عكم يف ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم.
�لنظم للمحا�سبة و�لتدقيق 
�خلبري �حل�سابي / عبيد حميد �سيف حممد �لقعود  

الدعوةاإىل ح�شور 
اجتماع خربة حما�شبية 

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
يف  الدعوى 2017/4101  جتاري جزئي

�سد املدعي عليهم : ال�سن�فر لتنظيف املب�ين - �سركة اعم�ل مدنية / علي حم�سن ا�سعد 
املق�مة من / �سركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 

مب� ان هن�ك دعوى مق�مة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم  2017/4101  جت�ري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبن� خبريا  م�سرفي� يف الدعوى املذكورة اعله ف�نن� وعمل ب�حك�م 
حل�سور  ندعوكم   ، املح�كم  ام���م  اخل��ربة  اعم�ل  بخ�سو�ض  م   1992 ل�سنة  الثب�ت  ق�نون 
املو�سح  العنوان  او من ميثلكم ق�نون� وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبن� على  اجتم�ع خربة  
ادن�ه وذلك يوم الأحد  املوافق 2018/4/15  يف مت�م ال�س�عة 30 : 11 �سب�ح� ،  ويرجى منكم 

اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند ح�سوركم للجتم�ع.   
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الط�بق الرابع 

ه�تف : 2527888-04 � ف�ك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2260   

املنذر  / مرمي حممد عي�سى الزع�بي 
وينوب عنه� ال�سيد/ �سميح ح�سن عبيد ح�سن الزع�بي )اإم�راتي اجلن�سية( 

املنذر اليه : �سهرزاد احمد �سراج احمد 
لذلك ف�ن املنذرة وعمل للقوانني املرعية تود ان تنتهي اىل علم املنذر اليه 
الن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ثلثون  خ��لل  الي��ج���ر  ب��دل  مت�أخرات  ك�فة  �سداد 
لخلء  ال��لزم��ة  الق�نونية  الج����راءات  ك�فة  امل��ن��ذرة  تتخذ  �سوف  وب�لعدم 

العني املوؤجرة ول�سرتداد املت�أخرات والر�سوم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2229   

املنذر  /  د. / علي ا�سم�عيل اجلرمن 
املنذر اليه : خ�لد حممد جلل حممد  

الوك�لة  ب���ل��غ���ء  ال��ي��ه  املخطر  اىل  املخطر  ي��وج��ه   : يلي  م���  نطلب  ف�نن� 
واعتب�ره� لغية من   ، دبي  العدل مبح�كم  ك�تب  ام�م   2011/1/128734
ت�ريخ ابلغه به� وتكون ك�فة الت�سرف�ت التي تنتج عن تلك الوك�لة منذ 
ذلك الت�ريخ غري منتجة لث�ره� الق�نونية ويف حكم العدم وذلك دون ثمة 

م�سوؤولية على املخطر بك�فة انوعه� 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2232   

رقم املحرر 2018/1/19460 
املنذر : �سركة الدانوب ملواد البن�ء 

املنذر اليه : عبدالك�يف عبداهلل القرع 
ال�سيك�ت  �سداد قيمة  امل�ثل ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر اىل  : يوجه  ف�نن� نطلب م� يلي 
)�سيك رقم / 000095/ والب�لغ 121.402 م�ئة وواحد وع�سرون الف واربعم�ئة واثن�ن 
والب�لغ   /  000064/ رق��م  و�سيك   ) الوطني  دب��ي  الإم�����رات  علىبنك  وامل�سحوب  دره��م 
111.580م�ئة واحد ع�سر الف وخم�سم�ئة وثم�نني درهم وامل�سحوب على بنك الإم�رات 
دبي الوطني - وذلك خلل فرتة ا�سبوع من ت�ريخ ت�سلمه لهذا النذار حتت ط�ئلة اتخ�ذ 

الجراءات الق�نونية للمط�لبة به�. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2230   

املنذر  : املح�مي   د. / علي ا�سم�عيل اجلرمن 
املنذر اليه : عيد �س�لح عبدال�سمد عبدالعزيز 

ف���ن��ن��� ن��ط��ل��ب م���� ي��ل��ي : اخ���ط����ر امل��خ��ط��ر ال���ي���ه ب����ل���غ����ء  ال���وك����ل���ة رقم 
ت�ريخ  واعتب�ره� لغية من  دب��ي  العدل يف  ك�تب  ام���م     2012/1/71248
ابلغه به�  وتكون ك�فة الت�سرف�ت التي تنتج عن تلك الوك�لة منذ ذلك 
ثمة  دون  وذل��ك  العدم  حكم  ويف  الق�نونية  لث���ره���  منتجة  غري  الت�ريخ 

م�سوؤولية على املخطر بك�فة انوعه� 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2231   

املنذر  : ب�ن جلوب�ل ديفلومبنت 
املنذر اليه : �س�روان �سينج لل �سينج بهوج�ل  

�سداد  ب�سرورة  امل�ثل  اليه  املنذر  اىل  املنذر  يوجه   : يلي  م�  نطلب  ف�نن� 
قيمة ال�سيك�ت )�سيك رقم / 000313/  والب�لغ 500 الف درهم امل�سحوب 
على بنك الإم�رات دبي الوطني ( و�سيك رقم / 000312/ والب�لغ 10  الف 
درهم وامل�سحوب على بنك الإم�رات دبي الوطني وذلك خلل فرتة ا�سبوع 
الق�نونية  اتخ�ذ الج��راءات  الن��ذار حتت ط�ئلة  ت�سلمه لهذا  ت�ريخ  من 

للمط�لبة به�.  
  الكاتب العدل

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/59    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- بلك تو بل�ض منطق حرة - ذ م م   جمهول حمل الق�مة 
مب� اأن التظلم /ربيع ا�س�مة حممد توفيق ب�سي�سو وميثله / �سلح ح�سن حممد 
امل��ذك��ور اع��له ومو�سوعه تظلم م��ن القرار  اق���م عليك التظلم  م��ب������س��ري    ق��د 
ال�س�در يف  الدعوى رقم 25/2018  حجز حتفظي جت�رى والر�سوم وامل�س�ريف.    
وحددت له� جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/4/15  ال�س�عة 8.30 �سب�ح� ب�لق�عة 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م 
اي�م  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  م�  بتقدمي 

على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/2340  ا�شتئناف جتاري   

الق�مة مب�  ان�س�ري  جمهول حمل  ت�ر  ن��سر   -1 امل�ست�أنف �سده/  اىل 
الع�مة -   ذ م م  وميثله / �سرح�ن  امل�ست�أنف /�سركة هم�ي للتج�رة  ان 
ح�سن حممد ح�سن املعني -  قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در ب�لدعوى 
له� جل�سه  وح��ددت   2017/7/23 بت�ريخ  كلي  2017/1641 جت���ري   : رقم 
رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�    10.00 ال�س�عة    2018/4/9 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/76 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �سميح الظ�هر ملق�ولت البن�ء -  �ض ذ م م 2-�سميح احمد �س�لح حميدات 3- احمد 
�سميح احمد حميدات - جمهويل حمل الق�مة مب� اأن املدعي / بنك الفجرية الوطني - فرع دبي وميثله 
/ علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن -  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2018/2/25   
يف الدعوى املذكورة اعله ل�س�لح/ بنك الفجرية الوطني فرع دبي بحكمت املحكمة :- ب�لزام ال�سركة 
مبلغ�  املدعي  للبنك  ي�سددوا  ب�ن  والث�لث  الث�ين  عليهم�  املدعي  مع  ب�لت�س�من  الوىل  عليه�  املدعي 
درهم�(  واربعون  وت�سعة  الف وثم�من�ئة  وت�سعون  واربعة  درهم )مليون وثم�من�ئة  وقدره 1.894.849 
م�س�ف� اليه� ف�ئدة ق�نونية قدره� 9% اعتب�را من ت�ريخ رفع  الدعوى احل��سل يف 2018/1/15 وحتى 
امل��ح���م���ة.  حكم� مبث�بة  ات��ع���ب  دره��م مق�بل  وال��ف  امل�س�ريف  امل��دع��ي عليهم  وال��زم��ت   ، ال�سداد  مت���م 
�سدر  الع��لن  هذا  لن�سر  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  يوم�  لل�ستئن�ف خلل ثلثني  ق�بل  احل�سوري 

ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/27 جتاري كلي                                              

تليكوم  3-اي���رو  ع��ك���وي  ع���دل  2-ادي���ب  ليمتد  اإنرتن��سيون�ل  تليكوم  اي��رو  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي / بنك  اأن  الق���م��ة مب�  م  4-رول خم�يل ح��رب  جمهويل حمل  م  ذ  اإنرتن��سيون�ل - �ض 
املحكمة  ب���ن  نعلنكم   - اجلرمن  ابراهيم  ا�سم�عيل  علي   / وميثله  دب��ي  ف��رع   - الوطني  الفجرية 
حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2018/2/25  يف الدعوى املذكورة اعله ل�س�لح/ بنك الفجرية 
الوطني - فرع دبي - بحكمت املحكمة مبث�بة احل�سوري :- ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�س�من فيم� 
و�ستون  ال��ف  وثم�نون  وواح��د  )ثم�من�ئة  دره��م   881.060 مبلغ  املدعي  للبنك  ي���وؤدوا  ب���ن  بينهم 
درهم ( والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ 2018/1/9 وحتى مت�م ال�سداد والزمتهم 
ب�مل�سروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف 
خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/922   تنفيذ جتاري  
عبدالرزاق  عبدالرحيم  2-ع��ب��داهلل  م   م  ذ   - الق�ب�سة  الفهيم  �سركة  �سدهم�/1-  املنفذ  اىل 
امل�لكتني  ولل�ست�س�رات  الق�ب�سة  الفهيم  يف  ال�سريك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  الفهيم 
التنفيذ/�سركة  ان ط�لب  الق�مة مب�  �سريك ف  جمهويل حمل  وب�سفته  لب�ري�ض غ�لريي 
ب�ري�ض غ�لريي وميثله / علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3230( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة 
املحكمة ب�لت�سديق على حكم املحكمني املنبثق عن الدعوى رقم 2217/2013 جت�ري كلي دبي 
ال�سيد عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق  والق��سي مبنطوقة بعزل  بت�ريخ 2015/3/4  ال�س�در 
كل  ومن  م  م  ذ  انرتن��سيون�ل  بيوتي  جلف  �سركة  اإدارة  جمل�ض  وع�سوية  رئ��سة  من  الفهيم 
عمل يتعلق ب�إدارته�.   وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/601  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د علي حممد ف����روق  جمهول حم��ل الق���م��ة مب��� ان 
املدعي/ م�سرف الهلل وميثله / علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )44103.59 درهم( 
كف�لة   بل  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  �سمول  و  املح�م�ة   واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم 
وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/4/12  ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم   2016/174    بيع عقار مرهون 
ان��ري��ك��و تودي�سكو ج��ران��د  - جم��ه��ول حمل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الق�مة  مب� ان ط�لب التنفيذ/ لويدز تي ا�ض بي بنك بي ال �سي   
مو�سوع الإعلن : - نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��سة 
وهي عب�رة عن �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض 
: 170 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : املرج�ن 2 - رقم الوحدة : 
1209 - رقم الط�بق : 12 - م�س�حة الوحدة : 1.100/59 قدم مربع 
وف�ء للمبلغ املط�لب به )1000.000( درهم - وذلك للعلم مب� ج�ء 

ونف�ذ مفعوله ق�نون�
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/108  عقاري كلي                 

ان  الق�مة مب�  او�سك�ر مينيز�ض  جمهول حمل  املدعي عليه / 1- كليف  اىل 
الدعوى ومو�سوعه�  اأق���م عليك  ع   قد  م  املدعي/ بنك دبي ال�سلمي - �ض 
وملحقه   2008/6/12 امل���وؤرخ  ب�لتمليك  منتهية  اج���رة  عقد  بف�سخ  املط�لبة 
 ،، والتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم(  املط�لبة مببلغ وقدره )362.500  مع 
)جميع الطلب�ت مو�سحة تف�سيلي� يف �سحيفة الدعوى(   وحددت له� جل�سة 
يوم الحد  املوافق  2018/4/22  ال�س�عة 11.00 �ض ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/647  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-�سركة كومودور للمق�ولت - ذ م م - فرع دب��ي  جمهول 
م وميثله  م  ذ   - الع�زلة  للمواد  ال�سوي�ض  �سركة  املدعي/  ان  الق�مة مب�  حمل 
ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد   - الن�س�ر  ح�سني  حممد  يو�سف  فتوح   /
املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )48673 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف 
وات��ع���ب امل��ح���م���ة وال��ف���ئ��دة   12% م��ن ت���ري��خ امل��ط���ل��ب��ة وح��ت��ى ال�����س��داد الت�م.  
وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2018/4/18 ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة 
Ch1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
على  اأي���م  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  م� 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1837  جتاري كلي               
اىل اخل�سم املدخل / 1-طلل ابو را�سد 2- بريل خلدم�ت اإدارة الأ�سول - جمهويل حمل 
الق�مة مب� ان املدعي/ �سركة �س�رة للنقل الربي الع�م - ذ م م وميثله / عبدالرحمن 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام  حممد  عي�سى الن�وري الع�مري - قد 
املح�م�ة  اتع�ب  و  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م(   1.001.950( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والف�ئدة  12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بل 
كف�لة.   وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2018/4/11   ال�س�عة 9.30 �ض ب�لق�عة 
Ch2.E.22 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك 

ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/316  ا�شتئناف جتاري   
حممد  توفيق  2-ن�ن�سي  توفيق  حممد  1-توفيق  ���س��ده/  امل�ست�أنف  اىل 
توفيق رب�ط 3-ط���رق احمد ال�سيد عثم�ن  جمهويل حمل الق�مة مب� 
ان امل�ست�أنف /بنك م�سر - فرع دبي  قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در 
ب�لدعوى رقم : 2017/1147 جت�ري كلي بت�ريخ 2018/2/14    وحددت له� 
جل�سه يوم الربع�ء   املوافق 2018/4/25  ال�س�عة 10.00 �سب�ح�  ب�لق�عة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/137  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- موؤ�س�سة املريخي للمق�ولت الع�مة - موؤ�س�سة فردية - مل�لكه�/ 
احمد ح��سر حممد املريخي  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ ريليبيل للنقل 
ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  م    م  ذ  ���ض   - واخلفيفة  الثقيلة  ب�ل�س�حن�ت 
الف�ئدة  مع  دره��م(   298.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد   عليه�  املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة 
وامل�س�ريف  الر�سوم  ك�فة  م��ع  ال�سداد  مت���م  وحتى  �سنوي�    %12 ب��واق��ع  الت�أخريية  
واتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/4/15  ال�س�عة 8.30 
�ض ب�لق�عة Ch1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8392  عمايل جزئي             

الق�سر  )ح���ل��ي���(  م  م  ذ  ���ض   - ال�سكنية  ال���وح���دات  لت�سويق  ا����ض  ت��ي  يف  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
املدعي/ اأن  الق���م��ة مب���  )�س�بق�(   جمهول حم��ل  م  م  ذ   - ال�سكنية  ال��وح��دات  لت�سويق  بل�ض 
مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد    - زه��ران  حممد  عبداحلليم  ع���دل 
وامل�س�ريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   95166( وق��دره���  عم�لية 
وات��ع���ب امل��ح���م���ة وال��ف���ئ��دة 12% م��ن ت���ري��خ امل��ط���ل��ب��ة وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت���م ،   رق���م ال�سكوى 
)MB176202050AE/2017(  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/4/19  
اأو من ميثلك ق�نوني�  Ch1.A.1  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور  ال�س�عة 8.30 �سب�ح�  ب�لق�عة 
وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1064  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- حبيب منظور لت�أجري ال�سي�رات - �ض ذ م م   جمهول حمل 
الق���م��ة مب��� اأن امل��دع��ي/وق������ض اجم��د اجم��د ب��روي��ز -  ق��د اأق����م عليك الدعوى 
ومو�سوعه� املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )84700 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB991319889AE( والر�سوم وامل�س�ريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
وحددت له� جل�سة يوم الثلث�ء  املوافق 2018/4/10  ال�س�عة 8.30 �سب�ح�  ب�لق�عة 
Ch2.E.22  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/411  جتاري كلي               
حمل  جمهول  كوكريج�   �سوندر  �س�م  كوكريج�  1-ديب�نكور   / عليه  املدعي  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي/ م�سرف الهلل - �ض م ع  - مكتب اإدارة - فرع برج البحر 
-وميثله / علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )717633.66 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف 
واتع�ب املح�م�ة   و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بل كف�لة.  وحددت له� جل�سة يوم 
اخلمي�ض  املوافق  2018/4/26  ال�س�عة 9.30 �ض ب�لق�عة Ch2.E.21 لذا ف�أنت 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او  مكلف ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/614  مدين  جزئي              

ان  ابوروي�ض  جمهول حمل الق�مة مب�  رافيه  راف�يل  املدعي عليه / 1-  اىل 
حممد  ح�سن  عبدالرحمن   / وميثله  ح�سني  ���س��روار  ح�سني  ن�سرت  امل��دع��ي/ 
املطوع -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )30000 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية 
بواقع 9% منذ ت�ريخ ال�ستحق�ق   وحتى ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم 
اخلمي�ض  املوافق  2018/4/12  ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة Ch2.D.19 لذا 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/588  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مينيز جت�رة املواد الغذائية املجمدة  جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي/ ا�ض اي ف��ودز اند �سيب�س�ندلرز - �ض ذ م م وميثله / علي ابراهيم حممد 
املدعي عليه� مببلغ  ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�سوعه�  اأق���م عليك  -  قد  احلم�دي 
من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م(   255297.85( وق��دره 
له�  وح��ددت  ال��ت���م.    ال�سداد  2016/3/5 وحتى  مبلغ م�ستحق  اخ��ر  ت�ريخ  اعتب�ر من 
جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2018/4/11  ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/640    عقاري كلي               

حمل  جمهول  ليمتد   ديفيلومبنت�ض  1-�ست�ليون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي/ ف�ر�ض زكري� حممد �سديق بندقجي   قد اأق�م 
عليك الدعوى ومو�سوعه� دعوى ف�سخ ورد ثمن مع الف�ئدة الق�نونية  
وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   1.061.363.49 ب�ملبلغ  عليه  املدعي  وال��زام 
والتع�ب.   وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2018/4/18  ال�س�عة 
11.00 �ض ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/917  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ج�م�يك� بلو كويف �سوب )ذ م م ( وميثله� مديره� / بيل 
راجو كوم�ر - مدير ال�سركة  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ �سركة متوين ب�ك 
لتج�رة البل�ستيك - ذ م م - وميثله� / علي حم�سن ع�مر �سج�ع وميثله / خليفة يو�سف 
حممد علي بن عمري -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� 
مببلغ وقدره )85270 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  12% من 
ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بل كف�لة.  وحددت 
 Ch1.C.12 له� جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2018/4/25  ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2739  مدين  جزئي              

جمهول  القبي�سي   خلف�ن  ه�مل  احمد  خليفة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل الق�مة مب� ان املدعي/ خ�لد �سيف حمود عبداهلل املعمري -  قد 
 400000/=( وق��دره  مببلغ  املط�لبة   ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م 
املوافق   الربع�ء   يوم  له� جل�سة  وامل�س�ريف.  وح��ددت  والر�سوم  دره��م( 
Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف  2018/5/2  ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة 
ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/664  جتاري جزئي              
ان  ���س���ه عبدالر�سيد  جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب���  زارا  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ بينبني داي   قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي 
والر�سوم  يوؤدوا للمدعي مببلغ وقدره )135000 درهم(  ب�ن  ب�لت�س�من  عليهم 
وامل�س�ريف و اتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  9% من ت�ريخ 2017/2/18  وحتى ال�سداد 
الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2018/4/11  ال�س�عة 8.30 �ض 
ب�لق�عة Ch1.C.12  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م 

على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/505  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-كري�ستي�ن اليك�سندرا روث ويبري م�كو  جمهول حمل الق�مة 
اأق�م  قد    - الق�نونية  وال�ست�س�رات  للمح�م�ة  ال�س�م�سي  حمدان  املدعي/  ان  مب� 
 22000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك 
املط�لبة  ت�ريخ  من   %9 وال��ف���ئ��دة    املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م( 
وحتى ال�سداد الت�م و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بل كف�لة   وحددت له� جل�سة 
يوم الثلث�ء  املوافق  2018/4/17  ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/575  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  يحي زكري� احل�ج علي  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ �سركة 
ب�س�ر عبداهلل   / الغنمة وميثله  ن�دين طوين   / �ض وميثله� مديرته�  م  د  م  كونيك�سيون 
علي ابراهيم امل�س�يبة -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه 
الأول ب�سداد مبلغ وقدره )11.521 درهم( )احدى ع�سرة الف وخم�سم�ئة وواحد وع�سرون 
ب�سداد  والت�س�مم  ب�لت�س�من  الث�لثة  وحتى  الأول  م��ن  عليهم  امل��دع��ي  وال���زام  دره��م���( 
واربعون درهم�   الف و�سبعم�ئة  وق��دره )285.740دره���م( م�ئت�ن وخم�سة وثم�نون  مبلغ 
ال�س�عة  امل��واف��ق  2018/4/18   ي��وم الرب��ع���ء   والر�سوم  وامل�س�ريف.  وح��ددت له� جل�سة 
8.30 �ض ب�لق�عة Ch1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/325  جتاري كلي               

اقب�ل حممد يو�سف   الع�مة  2-اظهر  للتج�رة  املدعي عليه / 1- ري�سني اميك�ض  اىل 
جمهويل حم��ل الق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي/ م�سرف ال��ه��لل - ���ض م ع   ق��د اأق����م عليك 
الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� ب�لتك�فل والت�س�من مببلغ وقدره 
)14.144.693.76 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة وغرام�ت ت�أخري يت�سدق 
ب�لنف�ذ  احلكم  �سمول  و  ال��ت���م   ال�سداد  وحتى  ال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   %9 مبعدل  به� 
املعجل بل كف�لة.  وحددت له� جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/4/22  ال�س�عة 9.30 
�ض ب�لق�عة Ch1.C.15 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
اأي���م على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي م� لديك من مذكرات 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/992   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
�سريك  وب�سفته  ع�لريي  لب�ري�ض  امل�لكتني  ولل�ست�س�رات  الق�ب�سة  الفهيم  يف  ال�سريك 
م  وميثله  م  ذ  ب�ري�ض غ�لريي  التنفيذ/�سركة  ان ط�لب  الق�مة مب�  ف  جمهول حمل 
التنفيذية املذكورة اعله  اأق���م عليك الدعوى  ابراهيم اجلرمن -  قد  ا�سم�عيل  / علي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12291( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
ب�لت�سديق على حكم التحكيم ال�س�در بت�ريخ 2015/3/5 يف الدعوى التحكيمية املنبثقة 
ح    م  �ض   - بريدج  ت���مي  ب�سركة  املتعلق  كلي   ل�سنة 2013 جت���ري  رق��م 2219  الق�سية  عن 
-  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/856   تنفيذ جتاري  
الق�مة  حم��ل  جمهول  فيدل  �سيكولي�ض  ل��ورن���  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 / وميثله  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ط�لب  ان  مب� 
اأق����م عليك  ال��ع��م��ران ال�س�م�سي - ق��د  ع��ب��داهلل حمد ع��ب��داهلل ع��م��ران 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)27503.48( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن 
اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/939   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- جني جي اوجن���ن  جمهول حمل الق�مة مب� ان 
/ عبداهلل  ع وميثله  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ط�لب 
الدعوى  عليك  اأق����م  ق��د   - ال�س�م�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���له  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)37389.19( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن 
اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/940   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ب��سيت ع��ل��ي خ����ن اخ���رت را���س��ي��د  جم��ه��ول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله 
اأق����م عليك  ق��د   - ال�س�م�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل حمد   /
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ف�ن  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م   )28920.96(
اللتزام  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/969   تنفيذ جتاري  

الق�مة  حم��ل  جمهول  حممد  من�سور  حممد  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
 / وميثله  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ط�لب  ان  مب� 
اأق����م عليك  ال��ع��م��ران ال�س�م�سي - ق��د  ع��ب��داهلل حمد ع��ب��داهلل ع��م��ران 
 الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره

) 34750.16( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن 
اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/1943   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سدهم/1- امين مفيد ع�مر 2-براهلد م�ن�س� 3-ب�جنو 
اتيكو رحمن  جمهويل حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/دي�ن� 
امل��ذك��ورة اعله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����م عليك  ق��د  اورم���ن��وف��� - 
دره��م اىل ط�لب  وق��دره )23256(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2578  عمايل جزئي
 / املدعي  ان  الق�مة مب�  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  لل�سحن  1-انفولينك   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق���م  قد  الكب�ن  حممود  عبداملجيد  وميثله:ري��ض  احمد  حممود  عبدالعليم  م�لك 
عودة  وتذكرة  دره��م(   97.767( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى 
مببلغ )2000( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الت�م 
  MB180808823AE:رقم ال�سكوى  يف  املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  وامل�س�ريف  وب�لر�سوم 
 ch1.A.1:وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2018/4/18   ال�س�عة 10.00 �ض ب�لق�عة
او  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون 

مبث�بة ح�سوري ، علم� ب�نه مت تعديل الطلب�ت.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2423  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يلل �سي�رة �ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي 
مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  حممد  اح��م��د   /
والر�سوم  دره��م  ع��ودة مببلغ )2000(  وتذكرة  دره��م(  عم�لية وقدره� )6470 
جل�سة  له�  ال�سكوى:MB180672648AE.وحددت  رق��م  وامل�س�ريف 
يوم الثلث�ء املوافق 2018/4/24 ال�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2  لذا 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2537  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  وال��ت��ط��ري��ز  امل��دع��ي عليه / 1-ب��ن��ت اخل��ل��ي��ج للخي�طة  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي / احمد رازا مب�رك ح�سني قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   27750( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة 
له�  ال�سكوى:MB180984693AE.وحددت  رقم  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم 
جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2018/4/11 ال�س�عة 11.00 �ض ب�لق�عة:ch1.A.1  لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2547  عمايل جزئي

ال���ب���لط والرخ�م  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن������س��ر ع���ب���داهلل احل�����ج ل��رتك��ي��ب  اىل 
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي / ���س��وري��ن��درا راى ق��د اأق�م 
 11877( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س���ري��ف رقم 
الثلث�ء  ي���وم  جل�سة  ل��ه���  ال�سكوى:MB180723680AE.وحددت 
املوافق 2018/4/24 ال�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2  لذا ف�أنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2659  عمايل جزئي
��������ض.ذ.م.م جمهول  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم���ت  ال  ك��ي��ه  1-اي   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
حم���ل الق����م���ة مب���� ان امل���دع���ي / حم��م��د ب���لل لل حم��م��د ق���د اأق������م عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��� امل��ط���ل��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق���ت ع��م���ل��ي��ة وق���دره���� )24342 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س���ري��ف رقم 
اخلمي�ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه���  ال�سكوى:MB180144753AE.وحددت 
املوافق 2018/4/12 ال�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2  لذا ف�أنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3121  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م  للكهروميك�نيكية  ان��رتن������س��ي��ون���ل  1-او����س���ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حم��ل الق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي / اهلل ن��ور ت���و���ض خ���ن ق��د اأق����م عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��� امل��ط���ل��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق���ت ع��م���ل��ي��ة وق���دره���� )12447 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س���ري��ف رقم 
املوافق  الحد  يوم  له� جل�سة  ال�سكوى:MB181206493AE.وحددت 
مكلف  ف���أن��ت  ل���ذا    ch1.A.4:ب�لق�عة ���ض   10.00 ال�����س���ع��ة   2018/4/17
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1272  عمايل جزئي
ان  �����ض.م.ح جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب���  امل��دع��ي عليه / 1-ج ب و للتج�رة  اىل 
املدعي / ظهور �سكور عبدال�سكور قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة 
مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )10200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
له� جل�سة يوم  ال�سكوى:CN5166351.وحددت  وامل�س�ريف رقم  والر�سوم 
الثلث�ء املوافق 2018/4/10 ال�س�عة 11.00 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2  لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2802  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �سي  دبليو  دي  لل�سلب  1-رو�ستفرى   / عليه  املدعي  اىل 
ح�سني  حممد  يو�سف  وميثله:فتوح  فوريي�ض  فرا�سري   / املدعي  ان  مب�  الق���م��ة 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�  الن�س�ر قد 
واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )4500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   93334(
املح�م�ة  وحددت له� جل�سة يوم الثلث�ء املوافق 2018/4/17   ال�س�عة 08.30 �ض 
وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�سور  ف�أنت مكلف  لذا   ch2.E.22:ب�لق�عة
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على 

الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2873  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-القوة ال�س�فية لعم�ل الكهروميكنيكية ذ.م.م جمهول حمل 
الق�مة مب� ان املدعي / لي�سكن مي�ه �س�تري مي�ه قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )30634 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
درهم والر�سوم وامل�س�ريف رقم ال�سكوى:MB180564279AE  وحددت له� 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثلث�ء املوافق 2018/4/24   ال�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا 
ح�لة  ويف  الأق��ل،  على  اأي���م  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13007  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الرونق الذهبي للعم�ل الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي / جم�ل حممد حممد حممد حبيب قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )98200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم 
والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة رقم ال�سكوى:mb990347644ae  وحددت 
 ch1.B.10:له� جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/22   ال�س�عة 09.30 �ض ب�لق�عة
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
ف�أن  تخلفك  ح�لة  ويف  الأق��ل،  على  اأي���م  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10771  عمايل جزئي

وامل�س�كن  امل���ب����ين  ت��ن��ظ��ي��ف  خل���دم����ت  ال����ري�����ن  1-واح�������ة   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي / حم��م��د اح��م��د حم��م��د عمر 
وقدره�  ع��م���ل��ي��ة  مب�ستحق�ت  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���س��وع��ه���  ال���دع���وى  عليك  اأق�����م  ق��د 
وامل�����س���ري��ف رقم  وال��ر���س��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره���م(   6000(
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  له�  ال�سكوى:MB177493496AE.وحددت 
2018/4/15 ال�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.1  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1375  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ب�فيليون للخدم�ت الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  عبدالعزيز  علي  نيم�ت   / امل��دع��ي  ان  مب��� 
املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )10917 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
ال�سكوى:MB991484463AE.وحددت  رقم  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم 
  ch1.A.2:له� جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/15 ال�س�عة 10.00 �ض ب�لق�عة
لديك من  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�سور  ف�أنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1619  عمايل جزئي
�������ض.ذ.م.م جمهول  ال��ب��ن���ء  مل���ق����ولت  امل��دع��ي عليه / 1-ال��ق��م��ة اخل�����س��راء  اىل 
حم��ل الق����م���ة مب��� ان امل��دع��ي / اح��م��د حم��م��د رزق ع��ب��دال��ن��ب��ي ف���رج ق��د اأق�م 
 7539( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���س��وع��ه���  ال��دع��وى  عليك 
وامل�������س����ري���ف رقم  وال���ر����س���وم  دره�����م  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000(  وت����ذك����رة  دره������م( 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  له�  ال�سكوى:MB180725835AE.وحددت 
2018/4/29 ال�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11720  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ب���و����ض ل��ت��ج���رة امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ��������ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق����م���ة مب��� ان امل��دع��ي / حم��م��د خ��ور���س��ي��د حم��م��د ���س���ف��ع��ي ق��د اأق�م 
 44417( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك 
ب��ق��ي��م��ة )1000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س���ري��ف رقم  دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة 
يوم  جل�سة  ل��ه���  ال�سكوى:MB178702123AE/2017.وحددت 
لذا    ch1.A.5:ب�لق�عة �ض   08.30 ال�س�عة   2018/4/18 املوافق  الرب��ع���ء 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3268  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-جم��م��وع��ة ب���غ��لن �����ض.م.ح جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب� 
املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  ن��وح  ت���ج  �س�جه�ن   / امل��دع��ي  ان 
مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )191440 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
جل�سة  له�  ال�سكوى:2018/9173292.وحددت  رقم  وامل�س�ريف  والر�سوم 
ب�لق�عة:ch2.E.22  لذا  ال�س�عة 08.30 �ض  املوافق 2018/4/22  يوم الحد 
من  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/6855  عمايل  جزئي 
����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  الب�س�ئع  ح��زم  اقب�ل خلدم�ت  عليه/1- ظفر  املحكوم  اىل 
الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2018/2/15  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�س�لح/غفران اهلل �سديق اهلل ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعي 
او م� يق�بله� نقدا م� مل يكن قد  مبلغ )5560( دره��م وتذكرة ع��ودة اىل وطنه عين� 
املدعي  واعفت  امل�سروف�ت  من  املن��سب  والزمته�  اخ��ر  عمل  �س�حب  بخدمة  التحق 
ق�بل  . حكم� مبث�بة احل�سوري  ذلك من طلب�ت  عدا  م�  ورف�ست  فيه�  ن�سيبه  من 
لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم 

�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1015 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- مطعم ومطبخ فيم��ض كويف ه�و�ض 2- موه�ت�ن النث�تيل 
التنفيذ/كويلث  ان ط�لب  الق�مة مب�  بورايل جمهول حمل  بوتي�  رام���ن 
عليك  اأق���م  قد  الكب�ن  حممود  عبداملجيد  وميثله:ري��ض  ك��وم���ران  فيج�ي� 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م   )117267(
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خلل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/429 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة بوابة الت�س�ل للكمبيوتر )�سركة ذات م�سوؤولية 
الق�مة  كيزاك�تيل جمهول حمل  اونني  كيزاك�تيل  حم��دودة( 2- م�سطفى 
عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  �����ض.م.ح  التنفيذ/يوبري  ط���ل��ب  ان  مب��� 
التحفظي  احلجز  يف  اخل��سة  اموالكم  على  احلجز  مت  ب�نه  نعلنكم  لوت�ه 
حتويل  وتقرر  درهم   )244327( املط�لبة  للمبلغ  وف�ء  جت�ري   )141/2017(
احلجز التحفظي رقم:141/2017 جت�ري اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ 
رقم:429/2018 جت�ري - مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون� بن�ء على قرار �سع�دة 

الق��سي بت�ريخ:2018/4/3.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اإعادة اإعالن  بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/319  احوال نف�س م�شلمني

املدعي/  ان  الق���م��ة مب���  �س�جه�ن  جمهول حم��ل  اأب��وط���ه��ر   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
ا�سبيه عبدال�سمد �سيد  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املو�سوع:املط�لبة ب�ثب�ت 
الطلق ونفقة زوجية �س�بقة ونفقة عدة ونفقة متعة وا�سرتج�ع امل�سوغ�ت الذهبية 
ب�ملدعية مع ك�فة املب�لغ التي مت �سداده� للمدعي عليه بقيمة 104113 درهم. وحددت 
له� جل�سة يوم  الربع�ء املوافق  2018/4/18   ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة رقم )3( يف 
مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثلثة اأي�م على الأقل ، ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/868  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- تيك زون للعم�ل الكهروميك�نيكية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/حممد جنيد عبدالقيوم خ�ن  قد اأق�م  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
او خزينة املحكمة ب�ل�س�فة اىل  التنفيذ  وق��دره )5445( درهم اىل ط�لب 
�ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )693( مبلغ 
املذكور خلل  ب�لقرار  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام  الج��راءات 

15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/947  تنفيذ عمايل 
الق�مة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  لوج�ستك�ض  ون  الف�  املنفذ �سده/1-  اىل 
مب� ان ط�لب التنفيذ/ف�سل علي �س�ه �س�حب �س�ه  قد اأق�م  عليك الدعوى 
وق��دره )23488(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية 
 )1865( مبلغ  اىل  ب�ل�س�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م 
الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/617  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للعم�ل  فيو  ري��ل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ع�طف منري عرب�ن عو�ض  قد اأق�م  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب���ل���س���ف��ة  امل��ح��ك��م��ة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط���ل��ب  اىل  دره����م   )13000(
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1131( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1068  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- �سركة كومودور للمق�ولت ذ.م.م - فرع دبي جمهول  اىل 
اأق�م   التنفيذ/م�ري جرا�ض ري�ض دجل���دو  قد  حمل الق�مة مب� ان ط�لب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )32150( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�س�فة اىل 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )2492( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/846  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ور�سة ال�سقر امللكي للخراطة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق���م  عليك  ان��ور  قد  التنفيذ/ن�فيد خ�ن  ان ط�لب  الق�مة مب� 
وق��دره )11317(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية 
 )1013( مبلغ  اىل  ب�ل�س�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م 
الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/461  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- طريق احلي�ة لنظمة ال�سلمة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/امني احمد عبدالغني بره�م ح�سن  قد اأق�م  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )26214( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�س�فة اىل 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )2056( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/582  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ض.ذ.م.م  ال�سلمة  لنظمة  احل��ي���ة  طريق  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/عزت �سوقي الكيلين ال�سيد  قد اأق�م  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )19874( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�س�فة اىل 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1612( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3213  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  انرتن��سيون�ل للخدم�ت  املنفذ �سده/1- هيم��سكو  اىل 
اأق�م   قد  هيداهلل  او  الر�سيد  التنفيذ/ه�رون  ط�لب  ان  مب�  الق���م��ة  حمل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )16484( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�س�فة اىل 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1360( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1517  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ست�أنف �سده/ 1- م�زن �سيلي  جمهول حمل الق�مة مب� ان 
امل�ست�أنف /فريوز م�رون ارن�وؤط  قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در 

ب�لدعوى رقم 2017/1729 مدين جزئي بت�ريخ:2017/11/17     
وحددت له� جل�سه يوم الربع�ء  املوافق 2018/5/9 ال�س�عة 10.00 
او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�  

من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/170  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-ب�تراي�ض لوي�ض كلود الين مولين�ري جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املتظلم / ن�ت�لي� كوليك قد اأق�م عليكم التظلم املذكور اعله ومو�سوعه 
جت�ري  عري�سة  على  امر   235/2018 رقم  الدعوى  يف  ال�س�در  القرار  من  تظلم 
والر�سوم وامل�س�ريف. وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/29   ال�س�عة 
اأو من ميثلك  ب�حل�سور  ف�أنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.A.5  : ب�لق�عة  08.30 �ض 
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثلثة اأي�م على الأقل ، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/87  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-ران��دي فيلنويف� �س�لتو�ض جمهول حمل الق�مة مب� ان 
���ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  القيوين الوطني  ام  املتظلم /بنك 
من  تظلم  ومو�سوعه  اع��له  املذكور  التظلم  عليكم  اأق���م  قد  ال�س�م�سي  العمران 
القرار ال�س�در يف الدعوى امر على عري�سة جت�ري رقم 91/2018 منع من ال�سفر 
والر�سوم وامل�س�ريف. وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/22   ال�س�عة 
اأو من ميثلك  ب�حل�سور  ف�أنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.A.5  : ب�لق�عة  08.30 �ض 
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثلثة اأي�م على الأقل ، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/108  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-�سوريندران كونريي اندى بوىل كون�ت جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�س�م�سي قد اأق�م عليكم التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم 
من القرار ال�س�در يف الدعوى امر على عري�سة رقم 104/2018 منع من ال�سفر 
والر�سوم وامل�س�ريف. وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/22   ال�س�عة 
اأو من ميثلك  ب�حل�سور  ف�أنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.A.5  : ب�لق�عة  08.30 �ض 
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثلثة اأي�م على الأقل ، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/106  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-م�ري�سل امليدو مولت جمهول حمل الق�مة مب� ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  من  تظلم  ومو�سوعه  اع��له  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���م  قد  ال�س�م�سي 
ال�س�در يف الدعوى رقم 95 تظلم جت�ري والر�سوم وامل�س�ريف. وحددت له� جل�سة 
  Ch 1.A.5  : ب�لق�عة  ال�س�عة 08.30 �ض  امل��واف��ق 2018/4/22    الح��د  ي��وم 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
اأي�م على الأقل ، ويف ح�لة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 9136 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي 
املنذر اإليه :  احمد علي ابوبكر حممد النعيمي  

درهم  وق��درة )148،272.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�س�ط  ب�سداد  الإخ��لل  نتيجة 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خلل 
15/ابوظبي( من نوع  التنفيذية على ال�سي�رة رقم )64058 /خ�سو�سي/ 
مع  املنذر  قبل  ل�س�حلكم من  واملمولة  ا�ستي�سن(  ك��روزر  _  لن��د  تويوت�   (

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 9137 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي 
املنذر اإليه :  خلود علي حممد علي ع��سور

درهم   )62،744.08( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�س�ط  ب�سداد  الإخ��لل  نتيجة 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خلل 
نوع  من  دب��ي(  خ�سو�سي/   /H/  91845( رقم  ال�سي�رة  على   التنفيذية 
) انفينيتي جي 25 ا�ض    _ �س�لون ( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 8235 /2018 (

املنذره : �سركه احليل اأوريك�ض للتمويل ح�لي� �ض.م.خ )�سركة م�ف اأوريك�ض 
للتمويل �ض.م.خ �س�بق�(   املنذر اإليه :  املت�س�منه اخلليجيه لل�سن�ع�ت الغذائيه 
م.م.ح  - تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )26،300.00( 
درهم نتيجة الإخلل ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  
وذلك خلل اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �ست�سطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�سي�رة رقم )42902 / خ�سو�سى/A/ را�ض اخليمه ( من 
املنذر مع  واملمولة ل�س�حلكم من قبل  �سحن(  ف�ن  تويوت� ه�ي�ض _    ( نوع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 9138 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي 
املنذر اإليه� :  كراج الروله

اإليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )202،981.40( درهم  ينذر املنذر املنذر 
ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�س�ط  ب�سداد  الإخ��لل  نتيجة 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خلل 
التنفيذية على ال�سي�رة رقم )72708 /خ�سو�سي/ A/ را�ض اخليمة( من 
املنذر مع  واملمولة ل�س�حلكم من قبل  ا�ستي�سن(  ب���ت��رول   _  ني�س�ن   ( نوع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 9140 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي 
املنذر اإليه� :  الف�ئز لت�جري ال�سي�رات واحل�فلت ذ.م.م

درهم   )38،766.30( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�س�ط  ب�سداد  الإخ��لل  نتيجة 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خلل 
B/عجم�ن ( من نوع  التنفيذية على ال�سي�رة رقم )39083 /خ�سو�سي/ 
) ني�س�ن �سني 1.5_ �س�لون ( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9135 /2018 (

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ
املنذر اإليه� :  دبلوم�ت لل�سن�ع�ت الثقيلة م م ح

درهم   )75،834.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�س�ط  ب�سداد  الإخ��لل  نتيجة 
وذلك خلل اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �ست�سطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�سي�رة رقم )78491 / خ�سو�سى/ 1/ال�س�رقة ( من نوع 
مع  املنذر  قبل  من  ل�س�حلكم  واملمولة   ) ح�فله    - ف�لكون   ليلند  )ا�سوك 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 8241 /2018 (

املنذره : �سركه احليل اأوريك�ض للتمويل ح�لي� �ض.م.خ )�سركة م�ف اأوريك�ض 
للتمويل �ض.م.خ �س�بق�(  املنذر اإليه :  املت�س�منه اخلليجيه لل�سن�ع�ت الغذائيه 
م.م.ح   تنذر املنذره املنذر اإليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )30،334.00( 
درهم نتيجة الإخلل ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  
وذلك خلل اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �ست�سطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�سي�رة رقم )43105 / خ�سو�سى/A/ را�ض اخليمه ( من 
نوع ) ميت�سوبي�سي ك�نرت– بيك اب ك�بينة واحدة ( واملمولة ل�س�حلكم من 

قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8923 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي 
املنذر اإليه :  مرمي بلل �سعيد مب�رك    

درهم  وق��درة )101،717.56(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�س�ط  ب�سداد  الإخ��لل  نتيجة 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خلل 
N / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع  ال�سي�رة رقم )19185 /  التنفيذية على 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�س�حلكم من قبل   ) ت�س�لنجر   _ كوبيه  )دودج 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
�لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/373  جتاري جزئي
ا�سم�عيل ح�سني   -2 �س�مل طونيخ�  ع�ئ�سة عبداهلل حممد    -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان  الق���م��ة مب���  ع��ب��داهلل جم��ه��ول حم��ل  �سوكت علي حممد  عبدامل�لك 3- حممد 
املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  احمد  �سلط�ن  اهلل  �سفيع  امل��دع��ي/ 
ب�لت�س�من والت�س�مم مببلغ وقدره )75000( درهم والر�سوم  املدعي عليهم  ب�لزام 
وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م. 
ب�لق�عة  ال�س�عة 8.30 �ض  املوافق  2018/4/12    له� جل�سة يوم اخلمي�ض  وح��ددت 
Ch 1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/283  جتاري كلي

ان  مب�  الق���م��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  ال�سي�رات  لت�أجري  عليه/111  املدعي  اىل 
وميثله:عب��ض  )امل�سرف(  اخل�رجية  والتج�رة  لل�ستثم�ر  العربي  املدعي/امل�سرف 
املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد  امل�لكي  فندي  م�ستت 
عليهم� ب�لتك�فل والت�س�من مببلغ وقدره )991.161.38( درهم والر�سوم وامل�س�ريف 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من:2018/1/10 وحتى ال�سداد الت�م.وحددت له� جل�سة 
لذا   ch.2.E.21:ب�لق�عة ال�س�عة:09:30�ض  امل���واف���ق:2018/4/23  الثنني  ي��وم 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/871  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ل��ي��ون��ورا ك��ورون��ل لو�سيل جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�س�م�سي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي 
املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم   )17808.20( وقدره  مببلغ  عليه� 
والف�ئدة 2.49% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م.وحددت له� جل�سة 
 ch.1.C.13:ب�لق�عة ال�س�عة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/4/16  الثنني  يوم 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/472  مدين جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1- ���س��رك��ة ���س��ب��ي��دي دراي����ف ل��ت���أج��ري ال�����س��ي���رات ������ض.ذ.م.م 
اأق�م عليك الدعوى  ان املدعي/م�سطفى حمود قد  جمهول حمل الق�مة مب� 
بواقع  والف�ئدة  درهم   )14000( مبلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه� 
12% من ت�ريخ �سحب املبلغ وحتى ال�سداد الت�م والزامه� ب�لر�سوم وامل�س�ريف. 
وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق  2018/4/22   ال�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة 
Ch 1.B.10 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/61  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/امل��سة انرتن��سيون�ل للو�س�طة العق�رية �ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
ج��سم  احمد  ح�سني  وميثله:حمد  الي��سي  ال�سويدي  را�سد  احمد  امل��دع��ي/م��رمي  ان  مب� 
واملوؤرخ  عليه  املدعي  بني  العقد  بف�سخ  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  مكي 
يف:2010/8/7 والزام املدعي عليه� برد مببلغ وقدره )819.434.70( درهم والف�ئدة بواقع 
12% من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية وحتى مت�م ال�سداد والزام املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف 
ال�س�عة:09:30�ض  امل��واف��ق:2018/4/17  الثلث�ء  يوم  جل�سة  له�  املح�م�ة.وحددت  واتع�ب 
ب�لق�عة:ch.1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/140  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/حممد علي �سعيد م�سطفوى ك��س�نى جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي/فخر الدين بروبرتيز ليمتد وميثله:حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي 
الهرمي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة بف�سخ العقد بني املدعي عليه 
والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )602.03565( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب 
الحد  يوم  جل�سة  له�  كف�لة.وحددت  بل  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�سمول  املح�م�ة 
مكلف  ف�أنت  ل��ذا   ch.1.B.8:ب�لق�عة ال�س�عة:11:00�ض  امل���واف���ق:2018/4/15 
ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2204  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-اإزادور كون�س�لتينغ جي ال تي جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/
عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  دبي  فرع  انك  �سنز  �سوليو  �سني  �سبلي  ا�ض  بي  يو 
الدعوى  2018/1/25  يف  بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم  لوت�ه 
املذكورة اعله ل�س�لح/يو بي ا�ض �سبلي �سني �سوليو �سنز انك فرع دبي ب�لزام املدعي 
عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ )4700793( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% �سنوي� 
الر�سوم  الت�م ف�سل عن  ال�سداد  من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية يف:2017/6/22 وحتى 
ق�بل  احل�سوري  مبث�بة  حكم�  املح�م�ة.  اتع�ب  مق�بل  دره��م  وثلثم�ئة  وامل�س�ريف 
لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم 

�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2539  جتاري جزئي 
ان  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  ���ض.ذ.م.م  انرتن��سيون�ل  عليه/1-بريكولد  املدعي  اىل 
الكب�ن  حممود  عبداملجيد  وميثله:ري��ض  ����ض.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  املدعي/ا�ستيك 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2018/2/22  يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�س�لح/ا�ستيك للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م ب�لزام املدعي عليه� ب�داء مبلغ وقدره 
)127.121.34( درهم للمدعية وف�ئدة 9% من:2017/7/22 وحتى ال�سداد الت�م والزمت 
املدعي عليه� مب�س�ريف الدعوى وب�لف درهم اتع�ب املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�سوري 
ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر 
ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اإنذار عديل 

رقم 2018/6608
املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سلمي - �ض م ع  - عنوانه / اإم�رة دبي - ديرة - �س�رع الرقة - بجوار مطعم الط�زج مق�بل مطعم كنت�كي - 
مبوجب الوك�لة امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املح�مي / ج�بر را�سد ال�سلمي وعنوانه - اإم�رة دبي 
- بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �ض ب 3117 - ه�تف / 043599997 - ف�ك�ض / 043599987 ومبوجب الوك�لة 

امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�سن ال�سليل 
�سد املنذر �سده / حمد خلف�ن حممد عبداهلل ، عنوانه / اإم�رة الفجرية - قدفع - فيل 679 - موب�يل رقم / 0508851151-0504566989 

املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ  181017.56 درهم    ) مئة وواحد وثم�نون الف� و�سبعة ع�سر درهم� و�ستة وخم�سون فل�س� ( 
حت�سل املنذر اليه� على قر�ض �سراء �سي�رة مببلغ 195600.96 درهم ) م�ئة وخم�سة وت�سعون الف� و�ستم�ئة درهم و�ستة وت�سعون فل�س� ( من 
النوع تويوت� اف جيه - ا�ستي�سن لوحة رقم )A/2319( خ�سو�سي الفجرية اللون ابي�ض موديل 2015 ،  وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اعله 

181017.56 درهم ) مئة وواحد وثم�نون الف� و�سبعة ع�سر درهم� و�ستة وخم�سون فل�س� ( مل يتم �سداده� 
وقد ح�ول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل انه مل يحرك �س�كن� 

وطبق� لن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية رقم 1993/18 والتي تن�ض على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�سمون ب�لرهن يف ت�ريخ ال�ستحق�ق ك�ن للدائن بعد انق�س�ء �سبعة اي�م من ت�ريخ انذار املدين ب�لوف�ء ان يط�لب من 

املحكمة ا لذن له ببيع ال�سيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعج�ل وتعني املحكمة كيفية البيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �سداد اجم�يل املب�لغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  181017.56  درهم ) مئة وواحد وثم�نون الف� و�سبعة ع�سر درهم� 
و�ستة وخم�سون فل�س� ( وذلك خلل ا�سبوع من ت�ريخ تبليغكم بهذا النذار ، ويف ح�له عدم �سدادكم املب�لغ املتبقية يف ذمتكم ل�س�لح املنذر 

يلتم�ض اعم�ل ن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية وحتميلكم ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اإنذار عديل 

رقم 2018/6610
املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سلمي - �ض م ع  - عنوانه / اإم�رة دبي - ديرة - �س�رع الرقة - بجوار مطعم الط�زج مق�بل مطعم كنت�كي - 
مبوجب الوك�لة امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املح�مي / ج�بر را�سد ال�سلمي وعنوانه - اإم�رة دبي 
- بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �ض ب 3117 - ه�تف / 043599997 - ف�ك�ض / 043599987 ومبوجب الوك�لة 

امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�سن ال�سليل 
�سد املنذر �سده / زبري احمد �سبري احمد �سبري احمد 

عنوانه / اإم�رة ال�س�رقة - ابو �سغ�رة  ، �ض ب : 120328 - موب�يل رقم / 0561238090 - 065574187  
املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ  66972.50 درهم    ) �ستة و�ستون الف� وت�سعم�ئة واثن�ن و�سبعون درهم� وخم�سون فل�س� ( 

حت�سل املنذر اليه� على قر�ض �سراء �سي�رة مببلغ 112140.00 درهم ) م�ئة اثن� ع�سر الف� وم�ئة واربعون درهم� ( من النوع ني�س�ن جووك - 
ا�ستي�سن لوحة رقم )2/26383( خ�سو�سي ال�س�رقة اللون ابي�ض موديل 2014 ،   وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اعله 66972.50 درهم )�ستة 

و�ستون الف� وت�سعم�ئة واثن�ن و�سبعون درهم� وخم�سون فل�س� ( مل يتم �سداده� 
وقد ح�ول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل انه مل يحرك �س�كن� 

وطبق� لن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية رقم 1993/18 والتي تن�ض على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�سمون ب�لرهن يف ت�ريخ ال�ستحق�ق ك�ن للدائن بعد انق�س�ء �سبعة اي�م من ت�ريخ انذار املدين ب�لوف�ء ان يط�لب من 

املحكمة ا لذن له ببيع ال�سيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعج�ل وتعني املحكمة كيفية البيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �سداد اجم�يل املب�لغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  66972.50  درهم ) �ستة و�ستون الف� وت�سعم�ئة واثن�ن و�سبعون درهم� 
وخم�سون فل�س� ( وذلك خلل ا�سبوع من ت�ريخ تبليغكم بهذا النذار ، ويف ح�له عدم �سدادكم املب�لغ املتبقية يف ذمتكم ل�س�لح املنذر يلتم�ض 

اعم�ل ن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية وحتميلكم ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اإنذار عديل 

رقم 2018/6611
املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سلمي - �ض م ع  - عنوانه / اإم�رة دبي - ديرة - �س�رع الرقة - بجوار مطعم الط�زج مق�بل مطعم كنت�كي - 
مبوجب الوك�لة امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املح�مي / ج�بر را�سد ال�سلمي وعنوانه - اإم�رة دبي 
- بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �ض ب 3117 - ه�تف / 043599997 - ف�ك�ض / 043599987 ومبوجب الوك�لة 

امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�سن ال�سليل 
، موب�يل رقم  ال�س�رقة - الريموك - �س�رع ال�ستقلل - �ض ب 28116  اإم���رة  ، عنوانه� /  ال�سي�رات  ال��دروب لت�أجري  املنذر �سده� /  �سد 

  0504888460/
املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ  156081.90 درهم    ) م�ئة و�ستة وخم�سون الف� وواحد وثم�نون درهم� وت�سعون فل�س� ( 

حت�سل املنذر اليه� على قر�ض �سراء �سي�رة مببلغ 241675.00 درهم ) مئت�ن وواحد واربعون الف� و�ستة و�ستم�ئة وخم�سة و�سبعون درهم�( 
من النوع ني�س�ن ب�ترول - ا�ستي�سن لوحة رقم )40064/ابي�ض( خ�سو�سي ال�س�رقة اللون ابي�ض موديل 2015 ،  وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ 

اعله 156081.90 درهم ) م�ئة و�ستة وخم�سون الف� وواحد وثم�نون درهم� وت�سعون فل�س� ( مل يتم �سداده� 
وقد ح�ول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل انه مل يحرك �س�كن� 

وطبق� لن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية رقم 1993/18 والتي تن�ض على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�سمون ب�لرهن يف ت�ريخ ال�ستحق�ق ك�ن للدائن بعد انق�س�ء �سبعة اي�م من ت�ريخ انذار املدين ب�لوف�ء ان يط�لب من 

املحكمة ا لذن له ببيع ال�سيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعج�ل وتعني املحكمة كيفية البيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �سداد اجم�يل املب�لغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  156081.90  درهم ) م�ئة و�ستة وخم�سون الف� وواحد وثم�نون درهم� 
وت�سعون فل�س� ( وذلك خلل ا�سبوع من ت�ريخ تبليغكم بهذا النذار ، ويف ح�له عدم �سدادكم املب�لغ املتبقية يف ذمتكم ل�س�لح املنذر يلتم�ض 

اعم�ل ن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية وحتميلكم ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
اإنذار عديل 

رقم 2018/6609
املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سلمي - �ض م ع  - عنوانه / اإم�رة دبي - ديرة - �س�رع الرقة - بجوار مطعم الط�زج مق�بل مطعم كنت�كي - 
مبوجب الوك�لة امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املح�مي / ج�بر را�سد ال�سلمي وعنوانه - اإم�رة دبي 
- بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �ض ب 3117 - ه�تف / 043599997 - ف�ك�ض / 043599987 ومبوجب الوك�لة 

امل�سدقة من ك�تب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�سن ال�سليل 
�سد املنذر �سده� / الف�ئز لت�أجري  ال�سي�رات ، عنوانه� / اإم�رة عجم�ن - ليوراة 1 - �س�رع �سيف احلمراين - اك�سربي�ض  للعق�رات حمل رقم 

19  ، �ض ب : 18144 - موب�يل رقم / 0507457155 - 0507974291 ، �ض ب : 18144  
املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ  55283 درهم    ) خم�سة وخم�سون الف� وم�ئت�ن وثلثة وثم�نون درهم� ( 

حت�سل املنذر اليه� على قر�ض �سراء �سي�رة مببلغ 71453.05 درهم ) واحد و�سبعون الف� وواربعم�ئة وخم�سة وثلثون درهم� وخم�سة فلو�ض( 
من النوع تويوت� كورول - �س�لون لوحة رقم )B/89733( خ�سو�سي عجم�ن اللون ابي�ض موديل 2015 ،  وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ 

اعله 55283 درهم )  خم�سة وخم�سون الف� وم�ئت�ن وثلثة وثم�نون درهم� ( مل يتم �سداده� 
وقد ح�ول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإل انه مل يحرك �س�كن� 

وطبق� لن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية رقم 1993/18 والتي تن�ض على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�سمون ب�لرهن يف ت�ريخ ال�ستحق�ق ك�ن للدائن بعد انق�س�ء �سبعة اي�م من ت�ريخ انذار املدين ب�لوف�ء ان يط�لب من 

املحكمة ا لذن له ببيع ال�سيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ستعج�ل وتعني املحكمة كيفية البيع 
الف� وم�ئت�ن وثلثة وثم�نون  للمنذر  55283  درهم )خم�سة وخم�سون  املتبقية يف ذمتكم  املب�لغ  �سداد اجم�يل  ننذركم بوجوب   ، لذلك 
درهم�( وذلك خلل ا�سبوع من ت�ريخ تبليغكم بهذا النذار ، ويف ح�له عدم �سدادكم املب�لغ املتبقية يف ذمتكم ل�س�لح املنذر يلتم�ض اعم�ل 

ن�ض امل�دة )172( من ق�نون املع�ملت التج�رية وحتميلكم ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/299  جتاري كلي
وال�سريك/ امل��دي��ر  وميثله�  �����ض.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  اوي����  �سركة    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 

احمد  وليد حممد  املدعي/  ان  الق�مة مب�  عبداحلكيم ميلد حممد عبدو جمهول حمل 
عليك  اأق���م  قد  العبدويل  علي  �سعيد  احمد  املرحوم/حممد  ورث��ة  ب�سفته  العبدويل  �سعيد 
رق���م:1850/2011 جت�ري كلي وذلك لنقط�ع  الق�س�ء ببطلن احلكم  الدعوى ومو�سوعه� 
�سري اخل�سومة قبل �سدور احلكم وان احلكم املراد التنفيذ به �س�در �سد �سركة اوي� ولي�ض 
ب�مل�س�ريف  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام  وال�سرك�ء  لل�سركة  امل�لية  ال��ذم��ة  لخ��ت��لف  اوي���  موؤ�س�سة 
ال�س�عة 9.30 �ض ب�لق�عة  املوافق  2018/4/17    والر�سوم. وحددت له� جل�سة يوم الثلث�ء 
Ch 1.C.15 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/308  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  حممد عبداهلل �سعيد حله ال�سحي جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ 
حممد يو�سف قدوره قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�سحة توقيع املدعي عليه 
واملوؤرخه  امل��دع��ي  وب��ني  بينه  امل��ربم��ة  جت���ري��ة  رخ�����ض   3 ع��دد  ل�ستثم�ر  التف�قية  عقد  على 
 cn1038098 ،  ،  527975  ،  224450( رق��م  رخ�سة  التية  الرخ�ض  عن  يف:2014/2/24 
يوم  جل�سة  له�  وح��ددت  املح�م�ة.  واتع�ب  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  والزامه   )  cn1038098
ف�أنت مكلف  ل��ذا   Ch 1.C.15 ب�لق�عة  9.30 �ض  ال�س�عة  امل��واف��ق  2018/4/15    الح��د 
ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1530  جتاري كلي 

لن  جوب�  رام���  برا�س�د  كري�سن�   -2 ذ.م.م  للكيم�وي�ت  املر�س�ة  عليه/1-�سركة  املدعي  اىل 
3- جيت� رام�جوب�لن 4- رام�ديف�ن رام�جوب�لن ن�ير رام�جوب�لن 5- راجموب�لن ن�ير 
علي  وميثله:ح�سن  ب��رودا  املدعي/بنك  ان  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  ن�ير  ف��سوديف�ن  ام 
مطر الري�مي نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2018/2/15  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�س�لح/بنك برودا ب�لزام املدعي عليهم ب�ن يوؤدوا ب�لت�س�من والتك�فل اىل 
البنك املدعي مبلغ )4.324.362.24( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة 
الق�س�ئية احل��سل يف:2017/7/5 وحتى مت�م ال�سداد والزامكم ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ 
الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12296 بتاريخ 2018/4/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1528  جتاري كلي 

�سولنكي  ك��وم���ر  ديني�ض  �سنج�ي   -2 ������ض.ذ.م.م  جيم�ض  ع��ل��ي��ه/1-ب��رام��وك  امل��دع��ي  اىل 
جمهول  �سولنكي  كوم�ر  ديني�ض  كوم�ر  اميت   -4 �سولنكي  دين�سكوم�ر  نكوم�ر  كيت�   -3
ب�ن  نعلنكم  الري�مي  علي مطر  ب��رودا وميثله:ح�سن  املدعي/بنك  ان  الق�مة مب�  حمل 
املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2018/2/15  يف الدعوى املذكورة اعله ل�س�لح/
البنك املدعي مبلغ  ب�لت�س�من والتك�فل اىل  ي��وؤدوا  ب�ن  ب�لزام املدعي عليهم  بنك برودا 
الق�س�ئية  املط�لبة  ت���ري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  الق�نونية  وال��ف���ئ��دة  دره��م   )1.048.343.67(
الف  ومبلغ  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  والزامكم  ال�سداد  مت�م  وحتى  يف:2017/7/5  احل��سل 
ثلثني  خلل  لل�ستئن�ف  ق�بل  احل�سوري  مبث�بة  حكم�  املح�م�ة.  اتع�ب  مق�بل  درهم 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

30
حتتفي باختيار �ملحّرق عا�سمة للثقافة �لإ�سالمية

هيئة ال�سارقة للكتاب تعر�س جتربتها الثقافية اأمام 420 دار ن�سر يف »البحرين الدويل للكتاب«
-نظمت �أم�سية �سعرية حلبيب �ل�سايغ بالتعاون مع �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت

ينّظم �سل�سلة ور�س عمل تعليمية متنوعة 

ال�سارقة القرائي للطفل ياأخذ زّواره ال�سغار اإىل عوامل امل�سرح واالإعالم والتحقيق اجلنائي

•• البحرين-الفجر:

�سمن جهوده� الرامية اإىل تعزيز روابط العلق�ت الثق�فية، وفتح اأفق احلوار 
مع خمتلف اأ�سك�ل الفعل الإبداعي العربي والع�ملي، اختتمت هيئة ال�س�رقة 
للكت�ب م�س�ركته� يف فع�لي�ت الدورة الث�منة ع�سرة ملعر�ض البحرين الدويل 
للكت�ب، الذي اأقيم هذا الع�م - مب�س�ركة 420 دار ن�سر من 26 دولة- يف 

مدينة املحّرق، ع��سمة الثق�فة الإ�سلمية لع�م 2018.
وقدمت الهيئة خلل م�س�ركته� يف املعر�ض الذي اختتم فع�لي�ته م�س�ء اأم�ض 
الأحد، ج�نب�ً من جهوده� على م�ستوى تفعيل �سن�عة املعرفة، ورفع جودة 
الفعل الثق�يف، وحتويل الكت�ب اإىل �سبيل للنهو�ض احل�س�ري، كم� عر�ست 
اأم�م احلراك الثق�يف البحريني متغريات احلراك ال�سعري والفني والأدبي 

يف ال�س�حة الإبداعية الإم�راتية.
و�سهد جن�ح الهيئة زي�رة عدد من امل�سوؤولني، واملثقفني، والكّت�ب البحرينيني، 
البحرين  هيئة  رئي�سة  خليفة،  اآل  حممد  بنت  م��ي  ال�سيخة  م��ع���يل  حيث 

للثق�فة والآث�ر، التي اأ�س�دت بجهود ال�س�رقة وبروؤية �س�حب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلط�ن بن حممد الق��سمي، ع�سو املجل�ض الأعلى ح�كم ال�س�رقة، 
�س�حب  اإ���س��دارات  اأح��دث  على  واأطلعت  ال���رتاث،  وحم�ية  الثق�فة  ن�سر  يف 

ال�سمو ح�كم ال�س�رقة.
من جهته ق�ل ف��سل ح�سني، مدير مكتب هيئة ال�س�رقة للكت�ب يف املنطقة 
الدويل  البحرين  معر�ض  يف  للكت�ب  ال�س�رقة  هيئة  م�س�ركة  اإن  ال�سرقية: 
للكت�ب، ت�أتي ب�لتزامن مع من��سبة كبرية ومهمة للم�سهد الثق�يف اخلليجي 
للثق�فة  املحّرق ع��سمة  البحرين يف اختي�ر مدينة  والعربي، حيث حتتفي 
الإ�سلمية، الأمر الذي يعك�ض حجم التن�مي والنهو�ض اجل�ري على �سعيد 

متكني املعرفة، وتعزيز مقوم�ت الإنت�ج الثق�يف مب�ستوي�ته� ك�فة.
واأ�س�ف: ت�سّكل م�س�ركة هيئة ال�س�رقة للكت�ب يف فع�لي�ت معر�ض البحرين، 
واحدة من اخلطوات العملية لروؤية را�سخة يف ا�سرتاتيجيته�، واملتمثلة يف 
تفعيل احل�سور، وتن�سيط العلق�ت الثق�فية خلدمة فع�لي�ت وبرامج الهيئة 

على امل�ستوى املحلي والدويل.

التحديث�ت  واأه��م  والتطلع�ت،  ال��روؤى  الهيئة خلل م�س�ركته� عن  وك�سفت 
اأبرز  قدمت  حيث  للن�سر،  ال�س�رقة  مدينة  م�ستوى  على  به�  مت�سي  التي 

املميزات والت�سهيلت التي توفره� املدينة.
وعقد ممثلو الهيئة على مدار اأي�م املعر�ض �سل�سلة من اللق�ءات والجتم�ع�ت 
مع م�سوؤويل دور الن�سر امل�س�ركة، واأبدى كثريون منهم رغبتهم ب�أن يكونوا 
جزءاً من مدينة ال�س�رقة للن�سر، وب�ل�ستثم�ر فيه�، حيث تعرفوا على املزاي� 
جلميع  واإمن���  فح�سب،  للن��سرين  لي�ض  املدينة  تقدمه�  التي  والت�سهيلت 
الع�ملني واملهتمني ب�سن�عة الكت�ب، من املوؤلفني واملحررين واملدققني اإىل 

املرتجمني والوكلء الأدبيني واملوزعني.
مع  ب�لتع�ون  الهيئة  نظمت  للمعر�ض،  امل�س�حب  الثق�يف  الن�س�ط  و�سمن 
احت�د كت�ب واأدب�ء الإم���رات، اأم�سية ثق�فية لل�س�عر حبيب ال�س�يغ، الأمني 
الع�م للحت�د الع�م للأدب�ء والكت�ب العرب، رئي�ض جمل�ض اإدارة احت�د كت�ب 
بح�سور  ال�����س��رتاوي،  علي  البحريني  وال��روائ��ي  ال�س�عر  اأداره����  الإم�����رات، 
يف  وال��ك��ّت���ب  الأدب����ء  اأ���س��رة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بوهندي،  اإب��راه��ي��م  ال�س�عر 

البحرين، والن�قد الدكتور فهد ح�سني، اأمني ع�م الأ�سرة، وح�سد من الكّت�ب 
والأدب�ء والزوار. 

حيث  ال�سعرية،  جتربته  متثل  التي  الق�س�ئد  من  خمت�رات  ال�س�يغ  واألقى 
قراأ ن�سو�س�ً ق�سرية من جمموعته »ك�سر يف الوزن منه�«، كم� قراأ ق�س�ئد 
الهواء، وال�سوؤال، وال�سمت، والرقم، اإ�س�فة اإىل ق�سيدة »ر�سم بي�ين لأ�سراب 
اأهداه�  التي  »ال�س�عر«  بق�سيدتي  ال�سعرية  اأم�سيته  واختتم  ال���زراف����ت«، 
ذكراه  يف  ال�سي�ب  �س�كر  ب��در  واإىل  البحرين،  �سعراء  م��ن  احل��سرين  اإىل 

اخلم�سني.
ي�س�ر اإىل اأن معر�ض البحرين لهذا الع�م اأقيم يف موقع قلعة عراد الت�ريخية 
يف مدينة املحرق، حيث ك�نت املنظمة الإ�سلمية للرتبية والعلوم والثق�فة 
)اإي�����س��ي�����س��ك��و(، ق��د اخ���ت����رت م��دي��ن��ة امل��ح��رق ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ع������س��م��ة للثق�فة 
الثق�يف  لتنوعه�  منه�  تقديراً   ،2018 لع�م  العربي  الع�مل  يف  الإ�سلمية 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  الت�ريخية  واأهميته�  العريق،  وتراثه�  الغني، 

كمركز ثق�يف و�سي��سي وجت�ري واقت�س�دي.

•• ال�سارقة-الفجر:

يف اإط�ر جهوده الرامية اإىل تو�سعة مدارك الأطف�ل، 
اآف�ق معرفتهم العلمية والعملية، يخ�س�ض  وتعزيز 
مهرج�ن ال�س�رقة القرائي للطفل يف دورته الع��سرة 
يف  وتنطلق  للكت�ب،  ال�����س���رق��ة  هيئة  تنظمه�  ال��ت��ي 
الفرتة من 18 اإىل 28 اأبريل املقبل يف مركز اإك�سبو 
التثقيفية،  العمل  ب�قة متنوعة من ور�ض  ال�س�رقة، 

والتعليمية املمتعة لزّواره من خمتلف الأعم�ر. 

انعق�ده جمموعة غنية  اأي���م  املهرج�ن طيلة  ويقّدم 
م���ن ال���ور����ض ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��� اأه����م امل���راك���ز املعتمدة 
واملتخ�س�سة يف جم�ل ور�ض العمل العلمية والفنية 
والرتبوية، حيث ي�ست�سيف احلدث »ف�ن روبوتيك�ض« 
الإم�رات  دولة  يف  للروبوت�ت  متخ�س�ض  مركز  اأول 
فر�ض  توفري  اإىل  يهدف  وال���ذي  املتحدة،  العربية 
يف  ومه�راتهم  مع�رفهم  لتطوير  والكب�ر  للأطف�ل 

جم�لت العلوم، والتقنية، والهند�سة، وامليك�نيك�.

عامل �جلرمية �ملمتع
املهرج�ن  والرتفيه، خ�س�ض  املتعة  لأجواء  وتعزيزاً 
»حمققون  جمموعة  تقدمه�  تطبيقية  عمل  ور���ض 
املتخ�س�سة يف حم�ك�ة م�سرح  الربيط�نية  ب�رعون« 
اجلرمية، حيث يحدد جمموعة من املحققني هوية 
اأو �سبب وف�ته� ب��ستخدام تقني�ت  ال�سحية وكيفية 
الأطف�ل  ويعلمون  ح���ل��ي���ً،  املتبعة  ال�سرعي  الطب 
والتعرف  الأ�س�بع،  ب�سم�ت  رفع  اآ�س�ليب  امل�س�ركني 
الأح��ذي��ة، وعلم  وع��لم���ت  ال��ن��ووي،  على احلم�ض 
الأ�سن�ن، وخط اليد وغريه� من املو�سوع�ت املتعلقة 

بع�مل اجلرمية.

�مل�سرح ب�سكله �ملبتكر 
الأطف�ل  ثق�فة  تعزيز  اإىل  الرامية  جهود  و�سمن 
يخ�س�ض  الإن�����س���ن��ي��ة،  والآداب  ال��ف��ن��ون  مب��ج��م��ل 
املهرج�ن ور�سة عمل »اإلعب اللعبة« التي ترتكز على 
امل�س�ركني  الأط��ف���ل  مت��ّك��ن  اأ�س��سية  متثيل  ق��واع��د 
وامل�سرحي،  والأداء  التمثيل  اأ���س������س��ي���ت  تعلم  م��ن 

اأنطون  الرو�سي  املوؤلف  تقني�ت  الور�سة  تقدم  حيث 
على  تعتمد  ال��ت��ي  ب�لتمثيل  اخل������س��ة  ت�����س��ي��خ��وف، 
والإمي�ء،  واخل��ي���ل،  والرتكيز،  الع�سوية،  احلركة 
التقني�ت والأ�س�ليب  والأخذ والعط�ء، وغريه� من 

امل�سرحية.

�أطفال �ليوم �إعالميو �مل�ستقبل 
ومن اأ�سرتالي�، اإىل ال�س�رقة، يقّدم مهرج�ن ال�س�رقة 
القرائي للطفل جلمهوره ور�سة عمل تطلع ال�سغ�ر 
على اأ�س��سي�ت العمل الإعلمي، حيث تعر�ض ور�سة 
ليختربوا  لل�سغ�ر  فريدة  جتربة  الأخ��ب���ر«،  »ق���رئ 
الك�مريات،  اأم�������م  الأخ����ب�����ر  ق������راءة  يف  م��ه���رات��ه��م 
وت�سجيله� مب�س�عدة فريق عمل احرتايف متخ�س�ض 

بتقدمي ن�سرات الأخب�ر.

»ماينكر�فت« يف �ل�سارقة
وي��ك��ون ���س��غ���ر امل��ه��رج���ن ع��ل��ى م��وع��د م��ع تف��سيل 
م��ده�����س��ة ل��ل��ع��ب��ت��ه��م امل��ف�����س��ل��ة »م���ي��ن��ك��راف��ت« حيث 

ت�أخذهم ور�سة العمل، التي يقدمه� »م�ين فين�سن« 
ال��ربي��ط���ين، يف ج��ول��ة ���س��ح��ري��ة ن��ح��و ع����وامل هذه 
عرب  اللعبة  جن��وم  على  ق��رب  ع��ن  للتعّرف  اللعبة، 
م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي امل��خ�����س�����س��ة ملق�طع 
اأخرى  متنوعة  اأن�سطة  الور�سة  تقدم  كم�  الفيديو، 
املختلفة وغريه� من  وامل�س�بق�ت  الأزي���ء،  كت�سميم 

الأن�سطة املرحة. 

و�لتعّلم  باملتعة  حتفل  يومًا   11

انعق�ده، حزمة من  اأي���م  املهرج�ن طيلة  ويخ�س�ض 
ومه�رات  ق����درات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التف�علية  الأن�����س��ط��ة 
املف�هيم  اإىل  اأك���رث  وتقريبهم  اجل��دي��دة،  الأج��ي���ل 
ت�سعى  التي  ال��روؤي��ة  يرتجم  مب�  والعملية  العلمية 
يف  تك�مل  اإىل  للو�سول  امل��رح  مع  التعليم  دم��ج  اإىل 
اأن�سطة  تنظيم  ج�نب  اإىل  املبتكر،  التعلم  اأ�س�ليب 
مع�رف  اإث���راء  يف  ت�سهم  وثق�فية،  ومعرفية،  فنية، 
معلوم�تهم  خم��زون  اإىل  اإ�س�فة  وت�سكل  الأط��ف���ل، 

وخرباتهم.

�أ�سهرت �أحدث �إ�سد�ر�تها )عنرة( يف معر�س �ل�سرق �لأو�سط لالأفالم و�لق�س�س �مل�سورة

كومك�س ت�ستعر�س اأ�س�س الكتابة االإبداعية وفنون ر�سم الق�س�س امل�سورة  
•• ال�سارقة-الفجر:

�سمن م�س�ركته� يف معر�ض ال�سرق الأو�سط للأفلم والق�س�ض امل�سورة، الذي 
اختتم موؤخًرا، مبركز دبي التج�ري الع�ملي، نظمت كومك�ض، اإحدى دور الن�سر 
الت�بعة ملجموعة كلم�ت للن�سر املتخ�س�سة يف اإ�سدار الكتب ب�للغة العربية ملختلف 
الفئ�ت العمرية، والتي تتخذ من ال�س�رقة مقراً له�، ور�سة عمل، ا�ستعر�ست فيه� 

جتربته� الأوىل يف ن�سر الكتب امل�سّورة ب�للغة العربية.

اللذان  اأ���س��رف غ���وري،  الك�تب م��وؤم��ن حلمي، وال��ر���س���م  ك��ٌل م��ن  الور�سة  وق���ّدم 
اأعم�له�  واأوىل  »كومك�ض«  مطبوع�ت  اأح��دث  »ع��ن��رتة«-  كت�ب  اإ���س��دار  يف  �س�رك� 
امل�سّورة املكتوبة ب�للغة العربية، حيث ا�ستعر�س� الآلي�ت التي ي�ستخدمه� الكّت�ب 
به� من  يقومون  التي  الكبرية  والأدوار  امل�سورة،  الكتب  والر�س�مون يف �سن�عة 
اأجل اإنت�ج اإ�سدارات قيّمة وثرية ت�س�هم يف جذب الأطف�ل والي�فعني اإىل ع�مل 
القراءة.وعر�ض حلمي، وغوري خلل الور�سة التي ح�سره� عدد من املهتمني 
والأطف�ل والي�فعني، اأبرز  الن�س�ئح والإر�س�دات املتبعة يف الكت�بة البداعية يف 

�سعيد  على  امل�ستخدمة  واملع�يري  التقني�ت  واأح��دث  امل�سّورة،  الق�س�ض  جم���ل 
الر�سوم الرقمية.

و�سهد  »ع��ن��رتة«،  لإ���س��داره���  توقيع  حفل  »كومك�ض«  نظمت  مت�سل  �سي�ق  ويف 
احلفل تف�عًل كبرياً من قبل زوار املعر�ض مبختلف فئ�تهم العمرية، اإذ ي�سرد 
بني عب�ض،  قبيلة  ف�ر�ض  �سداد،  بن  الف�ر�ض عنرتة  ب�أ�سلوب لفت، ق�سة  الكت�ب 
املعلق�ت، ويغو�ض  الإ�سلم، و�س�عر  العرب يف فرتة م� قبل  �سعراء  اأ�سهر  واأح��د 
ب�مله�نة، حيث تنت�سر  التي ل تر�سى  اأعم�ق �سخ�سية عنرتة  الكت�ب بقرائه يف 

قبيلته يف احلروب بف�سله، ويواجه ال�سطه�د منذ �سغره، ولكن عندم� مينع 
من حمبوبته »عبلة« يقرر اأن الوقت قد ح�ن لنه�ية زمن الهوان.

اإحدى دور الن�سر الرائدة يف املنطقة، دار »كومك�ض«  واأطلقت جمموعة كلم�ت، 
اإطلع  العربية، بهدف  ب�للغة  امل�سورة  الرواي�ت والق�س�ض  امل��سي، لن�سر  الع�م 
جمموعة  توفري  اإىل  ت�سعى  حيث  امل�سورة،  ال��رواي���ت  ع���مل  على  العرب  القراء 
وا�سعة من اخلي�رات لع�س�ق الكتب امل�سورة، وتعمل على ترجمة الرواي�ت والكتب 

امل�سورة ال�سهرية اإىل اللغة العربية. 
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الرئي�ض( هذا  اأن ُيحِدث ظهورك يف )ظل  • هل توقعِت 
النج�ح كله؟

- اإطلق�ً. وافقت على الظهور يف العمل �سيفة �سرف تقديراً 
�سركة  كذلك  العزيز،  وال�سديق  املتميز  الفن�ن  ج��لل،  لي��سر 
اأنني  عن  ف�سًل  �س�بق�ً،  معه�  تع�ونت  التي  نف�سه�  هي  الإنت�ج 
وج��دت ال��دور جيداً وم��وؤث��راً يف الأح���داث. ولكني مل اأت��وق��ع اأن 

يحدث هذا النج�ح والتكرمي�ت.

الع�ئلي(؟ )ب�حلجم  م�سل�سل  رف�سك  �سبب  • م� 
لأي  �سرف  الفخراين  يحيى  الكبري  الفن�ن  م��ع  التع�ون   -
فن�ن، وقّدمت معه اأعم�ًل عدة حققت النج�ح، لكن عندم� 
ُعر�ست علّي امل�س�ركة يف م�سل�سله )ب�حلجم الع�ئلي( كنت 
كذلك   ،)2 الروحي  )الأب  يف  دوري  بت�سوير  م�سغولة 
)رحيم(.  م�سل�سل  على  الت��ف���ق  اإىل  طريقي  يف  كنت 
من ثم، ك�ن من ال�سعب التح�سري لكل هذه الأعم�ل 
اأي  يف  معه  العمل  اأمت��ن��ى  ولكني  م��ع���ً.  وت�سويره� 

م�سروع مقبل.

2(؟ الروحي  )الأب  م�سل�سل  عن  • م�ذا 
- اأوا�سل ت�سوير دوري فيه مب�س�ركة النجوم: 
ح�����س��ن ُح�����س��ن��ي، و���س��و���س��ن ب����در، واأح���م���د عبد 
ري��ض،  وحممد  اجِل��ن��دي،  وحممود  العزيز، 
�سليم،  وم��ي  م�سطفى،  ون�سوى  و�سيمون، 
وعدد كبري من النجوم. العمل من ت�أليف 
واإخ��راج ت�مر حمزة، ومن  ه�ين �سرح�ن، 
املفرت�ض اأن ُيعر�ض خلل الفرتة املقبلة 

قبل �سهر رم�س�ن.

ب�جلزء  دورك  يف  اجل����دي����د  م�����   •
الث�ين؟

مف�ج�آت  ال���ث����ين  اجل�����زء  ي�����س��ه��د   -
عدة وحت��ولت درامية يف الأحداث 
وال�سخ�سي�ت، فيم� ي�ستمر ال�سراع 
الع�ئلة  وداخ�����ل  ال���ع����ئ���لت  ب���ني 
التي  ال�سخ�سية  حتى  نف�سه�. 
عدة  ت��غ��ريات  ت�سهد  اأُج�سده� 
للجمهور،  م��ف���ج���أة  ل  وت�سكِّ
اجلزء  ُي��ح��ق��ق  اأن  واأت���وق���ع 
الث�ين جن�ح�ً يفوق جن�ح 

اجلزء الأول.

عن  اأخ������ربي������ن�������   •
م�سل�سل )رحيم(.

فيه  اأ��������س��������رك   -
م������ع ال����ن����ج����وم: 
ي��������س���ر ج����لل، 
اللبن�نية،  ونور 
ح�سن  وال���ق���دي���ر 
وروجين�،  ُح�سني، 

وحم��م��د ري������ض، و���س��ربي ف���واز، وال��راق�����س��ة دي��ن���، وط����رق عبد ال��ع��زي��ز، وراندا 
البحريي، وعدد كبري من النجوم.

 يتوىل الت�أليف حممد اإ�سم�عيل اأمني، والإخراج حممد �سلمة يف جتربته الأوىل. 
للمواهب  الفر�سة  منح  على  ال��دائ��م  حر�سه�  م�سر(  )ف��ن��ون  ل�سركة  وُيح�سب 

اجلديدة يف الإخراج اأو الت�أليف اأو حتى التمثيل.

دورك؟ تف��سيل  هي  • م� 
- اأج�سد �سخ�سية �سقيقة ي��سر جلل وزوجة ط�رق عبد العزيز. ولكن ل اأ�ستطيع 
ك�سف تف��سيل الأحداث، بح�سب التف�ق مع �سركة الإنت�ج، لأنه� تدور يف اإط�ر من 

الت�سويق والإث�رة، للإبق�ء على عن�سر املف�ج�أة.

ب�لعمل؟ امل�س�ركة  على  موافقتك  �سبب  • م� 
- تتعّدد الأ�سب�ب، من بينه� �سركة الإنت�ج املتميزة التي حققت معه� جن�ح�ً كبرياً 
وم��� حققه من  ج��لل  ي��سر  النجم  كذلك  معه�،  التع�ون  ثقة يف  على  واأ�سبحت 
جن�ح يف املو�سم امل��سي، وحر�سه على ا�ستمرار ذلك هذا املو�سم، ف�سًل عن جودة 
امل�سل�سل  اأن  اأثق يف  اأج�سده�... لذا  التي  ال�سخ�سية  واإخراج�ً، ومتيز  العمل ن�س�ً 

�سيحقق النج�ح يف رم�س�ن املقبل.

الفنية؟ اختي�راتك  يحكم  الذي  • م� 
- اأبحث عن الختلف وعدم التكرار، وتقدمي م� ُي�سيف اإيل واإىل ر�سيدي الفني، 

ل �سيم� اأنني جت�وزت مرحلة الظهور من اأجل النت�س�ر. 
كذلك يهمني اأن يكون الفريق متميزاً واأل تبخل �سركة الإنت�ج على العمل، وهو م� 
وجدته مع )فنون م�سر( التي تع�ونت معه� يف )الأب الروحي(، و)ظل الرئي�ض(، 

والآن يف )رحيم(.

الآن؟ حتى  الفني  مل�سوارك  تقييمك  • م� 
- را�سية عنه ب�سكل كبري وعن كل م� قدمته من اأعم�ل. ابتعدت لأ�سب�ب خمتلفة، 
لكن عدت وقدمت م�س�ريع ن�جحة واأرى اأن يف داخلي ط�قة واإمك�ن�ت اأكرب بكثري 

مم� ظهر، واأنتظر الأعم�ل التي تبنّي هذه املوهبة.

تقدميه؟ تتمنني  حُمدد  دور  ثمة  • هل 
- ل اأعتقد اأن ثمة م� ُي�سمى اأدواراً حُمددة يبحث عنه� الفن�ن. اأبحث عن الختلف 

وتقدمي اجلديد وامل�ستفز فني�ً يل وللجمهور. 
ن�درة  لكنه�  الأداء،  تتمتع مب�س�حة كبرية من  لأنه�  نف�سي�ً  املُركبة  الأدوار  اأع�سق 

وقد ُتعر�ض على زميلة اأخرى، من ثم اأخت�ر اأف�سل م� ُيعر�ض علّي.

�س�بق�ً؟ قدمته�  ب�أنك  علم�ً  املطلقة  البطولة  من  اأنِت  • اأين 
- مل يعد هذا الأمر ي�سغلني الآن، بل اأهتّم بتقدمي الدور املتميز يف العمل الن�جح. 
اأرف�ض فر�سة البطولة، لكن كيف ت�أتي يبقى الأه��م، ف�إن قدمته� من  طبع�ً، لن 

خلل عمل �سعيف �ست�أخذ مني ولن تعطيني. 
عموم�ً، م�س�ركة متميزة يف عمل ن�جح كم� )ظل الرئي�ض( اأف�سل من بطولة يف 

م�سل�سل متوا�سع. يبقى اأن البطولة اجلم�عية الآن هي الأف�سل والأقوى.

ال�سينم�؟  عن  • م�ذا 
لهذه  اأن  رغم  الآن،  ال�سينم� حتى  لديه� يف  األ جديد  العزيز  دني� عبد  تك�سف   -

ال�س��سة بريقه� و�سحره� اخل��ض. 
وتقول: )ل اأبحث عن اأدوار �سينم�ئية ملجرد احل�سور، من ثم ل اأخت�ر اإل العمل 
ل اإ�س�فة اإيل، واإذا مل ُيعر�ض علّي م� اأ�سعى اإليه فل اأجد يف ذلك  اجليد الذي ي�سكِّ

اأزمة، لأنني حققت جن�ح�ت كبرية يف الدرام� التلفزيونية(.

�لبطولة �جلماعية �لآن هي �لأف�سل و�لأقوى 

ُدنيا عبد العزيز: اأبحث عن 
االختالف وعدم التكرار

مي ك�ساب .. البوم جديد
اختي�ر  من  للنته�ء  الث�ين  مولوده�  يف  حمله�  فرتة  ك�س�ب  مي  ا�ستغّلت 
كلم�ت األبومه� اجلديد الذي ت�أمل من خلله العودة اإىل �سوق الألبوم�ت 

قريب�ً.
ب��سرت الفن�نة امل�سرية العمل على الألبوم الذي يتوقع اأن ي�سّم 12 اأغنية 

جديدة، وتتع�ون يف عدد منه� مع زوجه� املطرب ال�سعبي اأوك�.

تاأجيل )الن�س التاين( 
لرنا �سماحة

خلله  من  تخو�ض  الذي  الت�ين(  )الن�ض  مل�سل�سل  املنتجة  ال�سركة  قررت 
رن� �سم�حة اأوىل بطولته� الدرامية ت�أجيله اإىل اخلريف املقبل ب�سبب عدم 

النته�ء من ت�سويره وان�سغ�ل الفن�نة ال�س�بة بحفلت غن�ئية يف اخل�رج.
وانت�س�ر،  �سريع،  اأب��و  م�سطفى  من  كل  اجلديد  امل�سل�سل  بطولة  ي�س�ركه� 

وينتمي اإىل نوعية الدرام� الطويلة، اإذ ت�سل حلق�ته اإىل 60 حلقة.

ُت�سارك ُدنيا عبد �لعزيز يف م�سل�سلني، ُيعر�س �أحدها قبل مو�سم 
رم�سان و�آخر خالل �ل�سهر �لف�سيل، وهي �سعيدة بح�سولها �أخريً� 
على �أكرث من جائزة وتكرمي. عن �أحدث �أعمالها و�جلديد لديها 

كان معها هذ� �حلو�ر.

اأحمد ال�سقا: اأ�سعر باالرتياح 
يف العمل مع منى زكي

)اأن���� وم��ن��ى زك��ي ���س��دي��ق���ن... والثن�ئية 
الفنية التي جتمعن� ن�جحة(. هكذا حتدث 
العلقة  عن  ال�سق�  اأحمد  النجم  الفن�ن 
ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط��ه ب���ل��ن��ج��م��ة منى 
والإن�س�ين،  الفني  ال�سعيدين  على  زكي 
احل�لية  مب�س�ركتهم�  �سع�دته  عن  معرب�ً 
الذي  ال�����س��ي��ن��م���ئ��ي اجل���دي���د  ال��ف��ي��ل��م  يف 
�سهور(،   3 )م���ن  م��وؤق��ت���ً  ع��ن��وان���ً  يحمل 
الذي ميزج  الفيلم،  اأن هذا  اإىل  وم�سرياً 
يعد حلقًة  و)الأك�سن(،  الروم�ن�سية  بني 
على  الن�جحة  التع�ون�ت  من  �سل�سلة  يف 
ي�سعر  اأن��ه  اأك��د  م�سريتهم�.ال�سق�  م��دى 

ب�رتي�ح �سديد يف العمل مع الفن�نة مني 
الأول،  امل��ق���م  يف  �سديق�ن  لأن��ه��م���  زك���ي، 
الثن�ئي�ت  اأح���د  ن���  ك��وَّ اأن��ه��م���  ج���ن��ب  اإىل 
امل�سريه،  ال�سينم�  ت���ري��خ  يف  ال��ن���ج��ح��ة 
حيث قدم� العديد من الأعم�ل الن�جحة 
ال���درام���ي )زواج على  ال��ع��م��ل  ب��داي��ة م��ن 
ب�أفلم )�سعيدي  �سيلوف�ن(، مرورا  ورق 
و)اأفريك�نو(  الأم��ريك��ي��ة(،  اجل���م��ع��ة  يف 
واأخريا  و)م�في�(،  و�سفيقة(  )تيمور  ثم 
)م��ن 30 �سنة( وال��ذي غ��ريت فيه منى 
زكي اأ�سلوبه� مت�م�ً لتقدم لأول مرة دوراً 
كوميدي�ً ح�سلت من خلله على عدد من 

اجلوائز.اأم� عن فيلم )من 3 �سهور(، 
الثن�ئي من جديد  به  يعود  ال��ذي 
اإىل �س��سة ال�سينم�، فك�سف ال�سق� 
الت�سوير  يوا�سل  اأنه  عن  النق�ب 
ذلك  وب����ع����د  م�������س���ر،  يف  ح����ل���ي����ً 
املتحدة،  ال��ولي���ت  اإىل  �سيطري 
يف   70 م��ن  اأك���رث  ت�سوير  حيث 
هن�ك،  الفيلم  اأح���داث  م��ن  املئة 
معتذراً عن عدم الإف�س�ح عن اأي 

تف��سيل تخ�ض الأحداث.
احلديث  اإىل  ال�سق�  وت��ط��رق   

ع�����ن حت���������س����ريات )اجل�������زء 
ال��������ث���������ين( م�������ن )ت����ي����م����ور 

و�سفيقة(، فق�ل اإن الفكرة 
وهن�ك  ق���ئ��م��ة،  ت����زال  ل 

ت����وا�����س����ل م�����ع امل����وؤل����ف 
ت����م���ر ح��ب��ي��ب لإع�����داد 

امل�سروع.
�����س����ه����ور(   3 )م��������ن 

ب�����ط�����ول�����ة اأح�����م�����د 
زكي  ومنى  ال�سق� 
ال�س�وي  وخ����ل���د 
ورو�سي� وانت�س�ر، 
ت�أليف  م���ن  وه���و 
حممد  واإخ����������راج 

�س�مي.
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اكت�ساف طبي جديد يحمي االأجنَّة 
حم من ال�سمور امل�سبب للموت بالرَّ

تو�سل علم�ء اأمريكيون لدواء جديد قد يحمي الأجنة من ال�سمور امل�سبب 
للموت داخل الرحم، عن طريق اأحد الربوتين�ت التي قد تنجح فيم� تف�سل 
ارتب�ط م�ستوى مرتفع من بروتني حمدد يف  العلم�ء  واأك��د  امل�سيمة.  فيه 
ال��ولدة، وهو م� قد  ب�سكل خطري عند  الأطف�ل  اأوزان  ب�نخف��ض  امل�سيمة 
ي�سبب الوف�ة. ويعتقد الأطب�ء اأن الأطف�ل الذين يولدون ب�أوزان منخف�سة، 
اإل  ل يح�سلون على م� يكفي من الأك�سجني، وامل��واد الغذائية يف الرحم، 

اأنهم مل يتمكنوا من حتديد �سبب وا�سح لذلك، وتوفري علج له.
لإنت�ج  اأجنلو�ض  لو�ض  يف  ك�ليفورني�  ج�معة  م��ن  علم�ء  تو�سل  وم��وؤخ��ًرا 
الأطف�ل،  حم�ية  اأج��ل  م��ن  يتزايد  ق��د   "humanin" ي�سمى  ب��روت��ني 
عندم� تف�سل امل�سيمة يف ذلك، م� يوحي ب�أن الربوتني ميكن اأن ُيعَطى يوًم� 

م� كملحق لإنق�ذ حي�ة الأجنة التي ي�سعف منوه�؛ ب�سبب ق�سور امل�سيمة.
اجلنني،  فيه  يتطور  ال��ذي  احلم�ية  كي�ض  اإن  العلمية:  الأب��ح���ث  وت��ق��ول 
ب�سكل  يعمل  األ  املمكن  م��ن  خ��لل��ه،  م��ن  والأك�����س��ج��ني  الأم  دم����ء  ويتلقى 
ويدعي  لنموه.  الأ�س��سية  العن��سر  م��ن  جزئيًّ�  اجلنني  فُيحرم  �سحيح، 
العلم�ء اأن بروتني "humanin" يحمل مفت�ًح� حلم�ية اجلنني؛ حيث 
الأع�س�ء  اإىل  الغذائية  امل��واد  وتو�سيل  الكربوهيدرات،  تك�سري  يف  ي�س�عد 
وهو جزء  الت�أك�سدي،  الإجه�د  دف�ع �سد  ك�آلية  يعمل  اأنه  كم�  والع�سلت، 

من عملية التمثيل الغذائي التي تطلق اجلذور احلرة يف اجل�سم.

جتنب هذه االأطعمة للحفاظ على الكبد بحالة جيدة
اأخ�س�ئي تغذية علجية م�سري، ن�س�ئح للحف�ظ على �سحة الكبد  قدم 

بح�لة جيدة، وذلك من خلل جتنب بع�ض الأطعمة غري ال�سحية.
و�سدد الدكتور ج��سر الرببري،، على �سرورة المتن�ع عن تن�ول الأطعمة 
وا�ستبداله�  امل�سنعة"  واجل��ب��ن��ة  وال���ربج���ر  ال��لن�����س��ون  مثل"  املُ�����س��ن��ع��ة، 
واخل�سراوات  الأطعمة  تن�ول  ُيف�سل  اأن��ه  اإىل  لفت�ً  الطبيعية،  ب�لأطعمة 

ج�نيك". "الأور 
الطع�م  يف  �سواء  الربكة  وحبة  والقرفة  الزجنبيل  ب��ستخدام  اأو�سى،  كم� 
اأو ال�سراب، بج�نب المتن�ع عن اأكل الدهون املهدرجة وال�س�رة، والتقليل 
من اللحم الأحمر والإكث�ر من ال�سمك والتونة، بح�سب م�س�در اإعلمية 

م�سرية.
" هن�ك �سرورة للمتن�ع عن تن�ول اأي طع�م مدخن،  وت�بع الرببري، اأن 
مثل" الرجنة اأو اللن�سون املدخن، مع تن�ول احلبوب الك�ملة مثل الفريك 

والبليلة وال�سعري والربغل".
واأك���م���ل ال���ربب���ري، " ي��ج��ب ���س��رب ال��ع�����س��ري املُ���غ���ذي ل��ل��ك��ب��د، م��ث��ل "اجلزر 
والزجنبيل والبنجر"، مع التقليل من تن�ول امللح والطع�م مرتفع الأملح، 

وا�ستبدال ال�سكر بع�سل النحل".
كم� ن�سح اأخ�س�ئي التغذية، ب�لعتم�د على الربوتني من امل�س�در النب�تية، 
مثل "امل�سروم"، ومم�ر�سة الري��سة اأو امل�سي اخلفيف 15 اإىل 30 دقيقة 
العتم�د  ���س��رورة  على  ب�لت�سديد  ن�س�ئحه،  ال��ربب��ري،  واخ��ت��ت��م  ي��وم��ًي���. 
التوت  ك�أنواع  ال�سرط�ن  وم�س�دات  الأك�سدة  مب�س�دات  املليء  الطع�م  على 
والربوكلي  واخل��ر���س��وف  اخل�سراء  والأوراق  الك�ملة  واحل��ب��وب  املختلفة 

واملك�سرات النية و ال�س�ي الأخ�سر.

عام؟ �ك�سجني  بدون  �يفر�ست  قمة  ت�سلق  • مت 
1978

�لعنكبوت  خيوط  ت�ستخدم  �لتالية  �لطيور  •�ي 
�للزجة يف بناء �لع�سا�س؟

الطن�ن
يتم  عن�سر  �أول  وهو  كيميائي  عن�سر  ْكنيْتيوم  �لتَّ  •
�لأ�سم  هو  فما  �لذري43،  وعتتدده  �سناعًيا،  �إيجاده 

�لذي �أطلقه عليه �لعلماء يف �لبد�ية ؟
م��سوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : �لقائل  • من 
الثوري

�مليثان؟ غاز  خ�سائ�س  • من 
ي�ستعل بلهب اأزرق غري م�سيء

الإن�س�ن.  عند  الذوق  ح��سة  من  اأقوى  للذوق  ح��سة  متلك  احليوان�ت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
فمعلوم اأن جمموع اع�س�ب التذوق عند الإن�س�ن حوايل 3000، وهي لي�ست ح�س��سة جداً بل معتدلة. وهن�ك 
بع�ض ف�س�ئل احليوان�ت حتمل يف ل�س�نه� اأكرث من 5500 ع�سب ذوقي. وهن�ك جمموعة من احليوان�ت 
ي�سل جمموع اأع�س�ب الذوق لديه� م� يق�رب 50،000 جمموعة. ومتلك احليوان�ت البحرية ع�دة اأع�س�ب 

تذوق على جلوده� اخل�رجية يف ك�مل ج�سده�. اأم� الذب�ب والفرا�س�ت فتوجد هذه الأع�س�ب يف اأقدامه�. 
لليورانيوم قد  الطبيعي  للذرة. وال�سع�ع  اله�ئلة  الط�قة  الذي يطلق  املعدن  اليورانيوم هو  اأن  تعلم  • هل 
و�سع ل�ستعم�لت مذهلة يف الطب والزراعة وال�سن�عة وعلم الأحي�ء. قطعة من معدن اليورانيوم ال�س�يف 
تبدو قريبة من معدن الف�سة اأو الفولذ لكنه� ثقيلة جداً ب�لن�سبة اإىل حجمه�. ت�سور اأن 0،3 مرت مكعب 

من اليورانيوم يزن اأكرث من ن�سف طن!؟ ف�ليورانيوم هو اأثقل معدن موجود يف الطبيعة. 
واليورانيوم له ميزتني غري ع�ديتني جداً: 

 ذو ن�س�ط ا�سع�عي: م� يعني اأن ذراته تتفتت ببطء مطلقة ط�قة يف �سكل اإ�سع�ع بع�ض ذراته هي ان�سط�رية اأي 
اإنه� ميكن اأن تنفجر وتنق�سم اإىل اإثنني مطلقة كمي�ت ه�ئلة من الط�قة. ان�سط�رية اليورانيوم هي الأ�س��ض 

لكل مع�مل الط�قة النووية والأ�سلحة النووية. 
كيم�وي�ً، اليورانيوم هو رجعي الفعل جداً. وهو وا�سع النت�س�ر بكمي�ت �سغرية. لكنه ل يتواجد يف الطبعية يف 
ح�لة نقية. وا�ستخراجه من خ�م�ته هو عملية طويلة ومعقدة. اإن كيلو غرام�ً واحداً من اليورانيوم يحتوي 

على كمية من الط�قة تع�دل تقريب�ً ط�قة ثلثة مليني كليو غرام من الفحم!. 
ظلت  التف�عل  �سل�سلة  ط�مل�  احل��رارة  من  ه�ئلة  كمي�ت  تنتج  املن�سطرة  اليورانيوم  ذرات  النووي  املف�عل  يف 

حمت�سدة. هذه احلرارة ميكن اأن ت�ستعمل لإدارة توربني �سخم لتوليد الط�قة الكهرب�ئية. 
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�إكليل �جلبل
اجلبل  اإك����ل����ي����ل  ُي���ع���ت���رب 
العطرية  ال��ن��ب���ت���ت  م��ن 
جميلة  ب���زه���ور  وي��ت��م��ّي��ز 
اإىل  م�ئلة  ال��ل��ون  زرق����ء 

الأرجواين. 
وي����ت����م ا�����س����ت����خ����دام ه���ذا 
م�ستح�سرات  يف  النب�ت 
ال���ت���ج���م���ي���ل والأدوي������������ة 
مل���ك����ف���ح���ة الإن����ف����ل����ون����زا 

اأخرى  ا�ستخدام�ت  ك�سفت  اأجريت موؤخراً  التي  الأبح�ث  اأّن  اإّل  وال�سداع، 
للروزم�ري اأبرزه� اأّنه� حت�ّسن الذاكرة بن�سبة 75 ب�ملئة.

الدم�غ  وتن�سيط  ال�سّم  ح��سة  تنظيم  اجلبل،  اإكليل  ا�ستن�س�ق  فوائد  ومن 
اأي�س�ً.

ك��م��� ي��ح��ت��وي ه����ذا ال��ن��ب���ت ع��ل��ى م�����واٍد م�������س����ّدة ل��لأك�����س��دة م��ث��ل حم�ض 
rosmarinic وحم�ض carnocique الذي يحمي اخللي� احلّية 

يف اجل�سم من امليكروب�ت.
وقد اأظهرت الدرا�س�ت، اأّن هن�ك رابط�ً وثيق�ً بني الرائحة والذاكرة وبني 

ا�ستن�س�ق الروزم�ري وحت�سني الذاكرة بن�سبة ت�سل حتى 75 ب�ملئة.
للأك�سدة  امل�س�ّدة  الفلفونويد  على مركب�ت  اجلبل  اإكليل  نب�ت  ويحتوي 
التي حتمي القلب والأوعية الدموية من الأمرا�ض وتقي من ال�سيخوخة.

وتكمن فوائده اأي�س�ً يف علج ا�سطراب�ت املعدة وحت�سني وظ�ئف الكبد

والعمود  الظهر  �سحة  على  للحف�ظ  ن�س�ئح  ع��دة  العظ�م،  اأط��ب���ء  ق��دم 
الفقري.

اآلًم� مربحة يف الظهر والعمود  ويتعر�ض الكثريون مل�س�كل ت�سبِّب لهم 
الفقري؛ ب�سبب طبيعة عملهم التي تقت�سي اجللو�ض لفرتات طويلة، اأو 

رفع اأوزان ثقيلة اأحي�ًن�، بح�سب موقع "رو�سي� اليوم".
ه الأطب�ء عدة ن�س�ئح، تقي من تلك امل�س�كل اأو ب�لأحرى تقلل من  ووجَّ

اآث�ره�، اأهمه�:
ع�سلت  تقوية  على  ت�س�عد  التي  والتم�رين  الري��سة  على  امل��واظ��ب��ة 
اإحم�ء  مت�رين  ببع�ض  القي�م  على  واحلر�ض  وال�سب�حة،  ك�مل�سي  الظهر 
اجللو�ض  يقت�سي  ال��ذي  ب�لعمل  البدء  قبل   � وخ�سو�سً الظهر  ع�سلت 

ل�س�ع�ت طويلة.
اأخذ ق�سط من الراحة وامل�سي ملدة 10 دق�ئق بعد كل �س�عة عمل يق�سيه� 

ال�سخ�ض ج�ل�ًس� يف موقع عمله.
عدم حمل احلق�ئب الثقيلة اأو تعليقه� على كتف واحدة، و�سراء احلق�ئب 

املزودة ب�سرائط عري�سة توزع احلمل على الكتفني ب�سكل مت�س�ٍو.
"املتوازي"  بتم�رين  ب�لقي�م  الأط��ب���ء  ين�سح  الثقيلة  الأوزان  رف��ع  بعد 
و�سعه�  اإىل  الفقرات  وتعيد  الظهر  ع�سلت  ترخي  التي  "العقلة"  اأو 

ال�سحي.
يف ح�ل ال�سعور ب�آلم الظهر اأو العمود الفقري ين�سح ب�لتوجه للطبيب 

والقي�م ب�لفحو�س�ت الطبية املطلوبة.

الفقري العمود  و  الظهر  �سحة  على  للحفاظ  ن�سائح   5

�لبيطانية �سيوبهان ماري �أوكونور خالل تتويجها بت)ذهبية( يف نهائيات 200 مر فردي �سباحة لل�سيد�ت 
خالل دورة �ألعاب �لكومنولث يف غولد كو�ست باأ�سر�ليا )رويرز(

تق�بل �سديق�ن للذه�ب اإىل ال�سوق ل�سراء بع�ض الحتي�ج�ت، وك�ن احدهم� بخيل فف�سل ان يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر اجرة ال�سي�رة والأخر ك�ن طم�ع وف�سل ان يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�ض الغرا�ض .

يف ال�سوق وقف البخيل ي�سرتى من الغرا�ض الرخي�سة وي�س�وم الب�ئع بعنف حتى يقلل من ثمنه� وك�ن يقف 
الطم�ع بج�نبه ي�س�عده يف امل�س�ومه ويف املرة الوىل �س�وم الثن�ن على �سراء ال�سكر وبعد ان اأفلح� يف �سرائه 
ب�سعر جيد ق�ل الطم�ع ل�سديقه البخيل ادفع للب�ئع و�س�أعطيك بعد قليل، ثم ذهب الثن�ن لب�ئع الطحني 
و�س�وم� مع� حتى ا�سرتوا كي�س� ب�سعر جيد فق�ل الطم�ع للبخيل ادفع لتخف و�س�أعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب الثن�ن وهم يحملن ال�سكر والطحني ل�سراء كمية من ال�سمن والزيت من عند الده�ن ووقف� ي�س�وم�ن 
حتى ك�د الب�ئع ان يجن فف�سل ان يبيع لهم وينتهي منهم� وك�ن الثمن م�س�وي� لثمن الطحني وال�سكر فق�ل 
البخيل للطم�ع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�سرت الن ف�سن�أخذه ب�سعر اغلى ف�أ�سطر الطم�ع للدفع، ثم 
�س�را وذهب� ل�سراء ع�سل و�س�وم� الرجل حتى ف��ض به الكيل ف�سرخ فيهم ليرتكوا املك�ن وليدفعوا م� ي�س�وؤون، 
حمل البخيل والطم�ع اغرا�سهم وك�نت كثرية فق�ل الطم�ع لن�ستعني بحم�ل وعربه فق�ل البخيل لي�ض معي 
نقود فق�ل الطم�ع ف�لنح�سر احلم�ل والعربة ثم نتف�هم، ج�ء احلم�ل بعربته وحمل الأغرا�ض وفوقه� البخيل 
والطم�ع وو�سل بهم� اإىل الدار وهن�ك وقف الثن�ن ي�س�وم�ن احلم�ل على ال�سعر حتى ك�د احلم�ل ان يجن 
فم� ك�ن منه ال ق�ل لهم� اريد نقودي وال ن�ديت ال�سرطة وبداأ ب�ل�سراخ ب�سوت ع�ىل ف�أ�سرع البخيل والطم�ع 
لأ�سك�ته ولكنهم� ت�س�دم� مع� ف�أ�س�ب� العربة مم� جعله� متيل وي�سقط م� عليه� يف حو�ض م�ء كبري ت�سرب منه 
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�سكر و�س�ع الزيت وال�سمن مع امل�ء والع�سل .. هذا جزاء البخيل وجزاء الطم�ع 

دفع� نقودا ليتعذبوا به� ولكنهم� لن يتوب� ابدا .


