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ارتفاع �ضغط الدم.. 
العالمة اخلطرية  يف يديك

يف  وم�شكالت  ال�شداع  املرتفع  ال��دم  �شغط  مر�ض  اأع��را���ض  تت�شمن 
الروؤية، وبالطبع هناك العديد من امل�ؤ�شرات غري العادية التي ينبغي 

حماولة اإدراكها والتعرف عليها.
ومن بني هذه امل�ؤ�شرات اأو العالمات اأو بالأحرى الأعرا�ض، تلك التي 
اأن من  "رمبا" تعني  الأع��را���ض  اليدين، وه��ذه  ميكن مالحظتها يف 
ي�شعر بها قد يتط�ر لديه مر�ض ارتفاع �شغط الدم، بح�شب ما ذكرت 

�شحيفة "اإك�شرب�ض" الربيطانية.
الأرجح  على  معر�ض  امل��رء  اأن  يعني  قد  اليدين  يف  باخلدر  فال�شع�ر 

لالإ�شابة مبر�ض ارتفاع �شغط الدم. 
وبالتاأكيد �شعر كثري من النا�ض باإح�شا�ض ب�خز اأو خدر يف اأيديهم يف 

مرحلة ما من حياتهم، لكن مل يكن هناك ما يدع� للقلق يف العادة.
اأن يك�ن �شببا ل�شيء  اأو ال�خز ميكن  اليدين  اأن هذا اخل��در يف  غري 
ال��دم، ويف  ارتفاع �شغط  اأن يك�ن عالمة على  اأك��ر خط�رة، وميكن 
ل�شغط  فح�ض  واإج����راء  الطبيب  ا�شت�شارة  م��ن  ب��د  ل  احل��ال��ة،  ه��ذه 

الدم.
"ارتفاع  "ليف �شرتونغ" ق�له  اإك�شرب�ض عن م�قع  ونقلت �شحيفة 
�شغط الدم يزيد من خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب والن�بات القلبية 

وال�شكتة الدماغية واأمرا�ض الكلى".
التي  اأو  املن�شبطة،  الدم غري  مل�شت�يات �شغط  للم�قع، ميكن  ووفقا 
من  باملعاناة  تبداأ  التي  النقطة  اإىل  ترتفع  اأن  بها،  التحكم  ميكن  ل 
اأعرا�ض ج�شدية.. و"بع�ض هذه الأعرا�ض غري حمددة، ورمبا ينظر 
اأن  خط�رة  الأق��ل  الأم��را���ض  لبع�ض  جانبيا  ت��اأث��ريا  باعتبارها  اإليها 

ل�شبب خارجي".
وارتباطها  ل��الأع��را���ض  امل��ب��ك��ر  الك��ت�����ش��اف  اأن  ح���ال، ل���ش��ك  اأي  ع��ل��ى 
اأم��را مهما، ومن هنا، ثمة �شرورة لإج��راء فح��ض  بالأمرا�ض يعد 
منتظمة، وت�شجيل قراءات منتظمة ل�شغط الدم، فذلك قد ي�شاعد 

على مالحظة اأي تغيريات قد حتتاج اإىل عناية.

كيف حتافظي على برودة اأطفالك يف احلر؟
الذين  والأم��ه��ات  لالآباء  ال�شيف مرهقاً  الطق�ض احل��ار يف  قد يك�ن 
ي�اجه�ن �شع�بة يف تهدئة اأطفالهم وحمياتهم من تاأثريات درجات 

احلرارة املرتفعة. 
 ومن هذا املنطلق، اأوردت �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية جمم�عة 
الأطفال يف ف�شل  وب��رودة  للحفاظ على �شحة  املفيدة  الن�شائح  من 

ال�شيف:
اإبقاء الأطفال يف الظل  -  1

على  �شلبية  ت��اأث��ريات  لها  احل��ارق��ة  ال�شم�ض  اأ�شعة  ب��اأن  امل��ع��روف  م��ن 
ال�شحة، لذا ينبغي اإبقاء الأطفال يف الظل وجتنيبهم التعر�ض لأ�شعة 

ال�شم�ض قدر امل�شتطاع. 
رط�بة اأج�شامهم على  احلفاظ   -  2

م�شتمر،  ب�شكل  ال�ش�ائل  الأط��ف��ال  يتناول  اأن  على  احل��ر���ض  ُين�شح 
للحفاظ على رط�بة اأج�شامهم وال�قاية من الإ�شابة باجلفاف. 

واملظالت القبعات  ا�شتخدام   -  3
القبعات  با�شتخدام  ُين�شح  ال�شم�ض،  ح���رارة  م��ن  الأط��ف��ال  حلماية 
اأوقات  يف  املنزل  خ��ارج  ت�اجدهم  اأثناء  عرباتهم  يف  مظالت  وتثبيت 

النهار. 
ال�شم�شية ال�اقيات  ا�شتخدام   -  4

ا�شتخدام كرمي واٍق حلماية ب�شرة اأطفالك من الأ�شرار  يجب دائماً 
التي قد تنجم عن تعر�شه لأ�شعة ال�شم�ض.

ال�شتائر اإغالق   -  5
ل�شمان ن�م مريح لالأطفال اأثناء النهار، يجب احلر�ض على اإ�شدال 
ال�شتائر يف غرفة ن�مهم، وت�فري و�شائل تربيد منا�شبة مثل املروحة 

اأو التكييف اخلفيف. 
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ما اأ�ضباب زيادة الوزن 
غري املربرة؟ 

يف بع�ض الأحيان يزداد ال�زن على الرغم من عدم تناول املزيد من الطعام 
مع امل�اظبة على ممار�شة الريا�شة. فما ال�شبب؟

لالإجابة عن هذا ال�ش�ؤال، قالت خبرية التغذية الأملانية ريكاردا ه�لت�رف 
اإن زيادة ال�زن غري املربرة لها اأ�شباب عدة، منها احتبا�ض ال�ش�ائل باجل�شم 
بالن�شبة  ال�شهرية  ال���دورة  ب�شبب  اأو  مثال  امللح  تناول  يف  الإف���راط  ب�شبب 

للن�شاء.
اإىل بع�ض الأدوي���ة مثل م�شادات  امل��ربرة  ال���زن غري  كما قد ترجع زي��ادة 
الكتئاب وم�شتح�شرات الك�رتيزون والأن�ش�لني؛ حيث اإن هذه الأدوية لها 

تاأثري �شلبي على عملية اأي�ض الهرم�نات.
امل��ربرة، نظراً لأن  ال���زن غري  اأ�شباب زي��ادة  النف�شي �شمن  الت�تر  ويندرج 
�شلبي على  ت��اأث��ري  لها  والأدري��ن��ال��ني  ال��ك���رت��ي��زول  الت�تر مثل  ه��رم���ن��ات 
من  الده�ن  وتراكم  ناحية  من  ال�ش�ائل  احتبا�ض  اإىل  ي���ؤدي  ما  الأي�����ض، 

ناحية اأخرى.
واأ���ش��ارت ه���ل��ت���رف اإىل اأن زي���ادة ال����زن غ��ري امل���ربرة ق��د ت��ن��ذر بالإ�شابة 
عملية  اإبطاء  يف  يت�شبب  ال��ذي  الدرقية،  الغدة  كق�ش�ر  خطرية  باأمرا�ض 

الأي�ض، اأو اأمرا�ض القلب اأو م�شاكل الكلى.
ال�شبب احلقيقي  للتحقق من  الطبيب  ا�شت�شارة  اأية حال  على  ينبغي  لذا 
الكامن وراء زيادة ال�زن غري املربرة، خا�شة اإذا كانت م�شح�بة باأعرا�ض 
ال�شهية  وف��ق��دان  والتعب  والآلم  وال��ت���رم��ات  النف�ض  ِق�شر  مثل  اإ�شافية 

واحل�شا�شية للربودة.  

الفازلني عالج فّعال 
لأعرا�ش حّمى الق�ش

ي���اج��ه الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان���ن من 
يف  �شديدة  ح�شا�شية  ن�بات  الق�ض  حمى 
مع  ال�شيف  ف�شل  وبداية  الربيع  ف�شل 

زيادة كمية حب�ب اللقاح ب�شكل كبري.
من  العديد  ا�شتخدام  من  الرغم  وعلى 
من  اأن  اإل  وال���ع���الج،  ال���ق��اي��ة  و���ش��ائ��ل 
ال�شعب التخل�ض من ن�بات احل�شا�شية 
خ��الل ه��ذا ال���ق��ت م��ن ال��ع��ام، وي�شطر 
املر�شى اإىل البقاء لفرتات ط�يلة داخل 

املنزل.
بالعطا�ض  الق�ض  حمى  ن�بات  وت��رتاف��ق 
وانتفاخ  وال��ت��ع��ب  ال��ع��ي��ن��ني  يف  واحل���ك���ة 
الفازلني  اإن  ال��ب��ع�����ض  وي���ق����ل  ال����ج���ه، 
الن�بات  ع��الج  يف  ال�شر  يك�ن  اأن  ميكن 

ال�شديدة.
ومي���ك���ن ا����ش���ت���خ���دام ق���ن���اع خ��ف��ي��ف من 
العينني  ح��ك��ة  م��ن  للتخفيف  ال��ف��ازل��ني 

املرافقة لن�بات احل�شا�شية. 
كما يطبق الفازلني ح�ل فتحتي الأنف 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ن�بات  ق����در الإم����ك����ان، 
اأعرا�ض  من  وغريها  والعطا�ض  احلكة 
مريور  �شحيفة  بح�شب  ال��ق�����ض،  ح��م��ى 

الربيطانية.

هل حان الوقت لعتبار امل�ضروبات 
الغازية مثل ال�ضجائر؟ �ص 23

ما اأ�ضباب حكة فروة الراأ�ش؟ 
يعاين البع�ض من حكة يف فروة الراأ�ض. فما اأ�شبابها وكيف ميكن م�اجهتها؟

اأو�شح الربوفي�ش�ر فيليب بابيال�ض اأن حلكة فروة الراأ�ض اأ�شباب عدة، اأبرزها 
جفاف فروة الراأ�ض، ب�شب  الغ�شل املتكرر لل�شعر وال�شتخدام املتكرر للمجفف، 
على  املحت�ي  ال�شباحة  حمام  وم��اء  البحر،  وم��اء  ال�شم�ض،  اأ�شعة  اإىل  اإ�شافًة 

الكل�ر.
اأن��ه ميكن م�اجهة جفاف فروة  الأمل��اين  الأم��را���ض اجللدية  واأ���ش��اف طبيب 

اأو  النباتية،  ال��زي���ت  مثل  الرتطيب  مب���اد  غني  لطيف  ب�شامب�  ال��راأ���ض، 
الزيت�ن  زي��ت  يعد  كما  املتهيجة.  ال��ف��روة  لتهدئة  الأع�����ش��اب  خال�شات 

�شالحاً فعاًل ملحاربة اجلفاف واحلكة، ب��شع ب�شع قطرات من زيت 
الزيت�ن على فروة الراأ�ض وتركه ط�ال الليل لي�ؤتي مفع�له، ثم 

اأن حكة الفروة قد  �شطفه يف ال�شباح. واأ�شار بابيال�ض اإىل 
ترجع اأي�شاً اإىل مر�ض، مثل عدوى الفطريات. ويف هذه 

احلالة تك�ن م�شح�بة باأعرا�ض اأخرى مثل الحمرار، 
وظه�ر البث�ر، والق�شرة.

جلدية  اأم��را���ض  طبيب  ا�شت�شارة  الأم���ر  وي�شتلزم 
الراأ�ض،  ف��روة  ال�شرعة، مع جتنب خد�ض  على وجه 

العميقة  الطبقات اجللدية  الفطريات يف  ملنع ت�غل 
متهيداً لالإ�شابة بعدوى بكتريية ثان�ية.

القراءة يف ال�صيف
العام  نهاية  اإج��ازة  حل�ل  ال�شغار،  املدار�ض  طالب  ينتظر 
بفارغ ال�شرب، حيث يبدو واأن القراءة خالل تلك الفرتة 
ال�شيفية ه� اآخر اهتماماتهم، الأمر الذي يجب اأن يت�قف 
عنده الآباء والأمهات، حتى ل يرتاجع م�شت�ى البن مع 
ع�دة الدرا�شة من جديد، كما ت�ؤكد درا�شة جامعة تيني�شي 
القراءة  ع��ن  الطفل  ابتعاد  اأن  اأثبتت  وال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة، 
�شهرين من  نح�  يعني خ�شارة  ال�شيفية،  الإج���ازة  خ��الل 

التط�ر يف اأداء تلك املهارة.
ج�ليا  والكتابة،  القراءة  مبهارات  املعرفة  خبرية  ت��شح 
وود، الأمر قائلة: “يجب على الأطفال اأن يحر�ش�ا على 
على  احل��ف��اظ  م��ن  يتمكن�ا  حتى  ي�مية،  ب�شفة  ال��ق��راءة 
املهارات املكت�شبة، خالل اأ�شهر الدرا�شة الط�يلة”، وه� ما 
ي�ؤكده عدد من اخلرباء الذين اأجمع�ا اأي�شا على اأهمية 
القراءة، من ناحية زيادة املعرفة وتعزيز مهارات التفكري 

النقدي لدى الطفل.
من جانبها، ت�شبه خبرية الرتبية، ت�انا �شانتانا، ممار�شة 
تعني  “بينما  قائلة:  الريا�شة،  مبمار�شة  للقراءة  الطفل 
ويت�شبب  الع�شالت،  تق�ية  بانتظام  الريا�شة  ممار�شة 
البتعاد عنها ول� لفرتة لي�شت ط�يلة من ال�قت خ�شارة 
تغذية  على  تعمل  ك��ذل��ك  ال��ق��راءة  ف���اإن  ال��ع�����ش��الت،  تلك 
ال��ع��ق��ل وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات امل��ع��رف��ي��ة، ف��ي��م��ا ي�����ؤدي جتنبها 
خالل الإجازات ال�شيفية اإىل تراجع تلك املهارات ب�ش�رة 

تلقائية”.

كيفية التحفيز
مرحلة  خالل  القراءة،  على  الأطفال  حتفيز  طرق  تتن�ع 
اإجازات نهاية العام، اإل اأن اأوىل تلك الطرق لبد اأن تتمثل 
التي  الكتب  فيما يخ�ض  للطفل،  الختيار  يف ترك حرية 

اأن  على  املتخ�ش�ش�ن  ي�شدد  حيث  مطالعتها،  يف  يرغب 
عك�شية يف  بنتائج  ياأتي  معينة،  كتب  بقراءة  الطفل  اإل��زام 

اأغلب الأوقات.
املعلمني،  اأخ��رى ميكن العتماد من خاللها على  طريقة 
حيث تتلخ�ض يف اإقامة حتدي، يحفز من خالله الطالب 
على قراءة عدد من الكتب خالل اإجازة نهاية العام، ومن 
يح�شل  فيما  العام،  بداية  مع  و�شفها  باإعادة  يق�م�ا  ثم 
الطالب الأك��ر ج��دارة على ج�ائز حتفيزية، رمبا تك�ن 

ب�شيطة، اإل اأنها �شتاأتي بنتائج مبهرة لحقا.
الكتب  بني  بالتن�يع  الآب��اء  يق�م  اأن  اأحيانا  ميكن  كذلك 
بامللل  الطفل  ي�شعر  ل  حتى  ال�ش�تية،  والكتب  امل��ق��روءة 
خالل فرتات الإج��ازة، ويع�د مع بداية الدرا�شة على اأمت 

ا�شتعداد للتعلم والجتهاد.

ن�صائح لتح�صني مهارات القراءة لدى ال�صغار:
حتديداً،  منها  والأوىل  املختلفة،  الدرا�شة  �شن�ات  بني  ما 
القراءة  ي��ق��راأ،  وه���  التعلم  اأوق���ات  اأغ��ل��ب  الطفل  يق�شي 
يف  الدرا�شي  م�شت�اه  لتط�ير  �شتدفعه  اإم��ا  اإليه  بالن�شبة 
الأطفال  بقية  ع��ن  لرتاجعه  ���ش��ت���ؤدي  اأو  اإج��ادت��ه��ا،  ح��ال��ة 

الآخرين اإن مل يحببها.
لذا ومع اأهمية القراءة للطفل، نك�شف عن بع�ض الطرق 

التي �شت�شاعده على اكت�شاب مهاراتها �شريعاً.

األعاب التخمني
اأن يحفز الطفل على  التعلم واللعب، من �شانه  املزج بني 
من  وذل��ك   ، التاأفف  اأو  بامللل  �شع�ر  دون  درا�شيا،  التط�ر 
خالل بعرة اأحرف الكلمات، اأو اإبعاد امل�شافات بينها ودفعه 
�شي�شاهم  حيث  با�شتخدامها،  �شحيحة  كلمة  تك�ين  اإىل 

ذلك يف حت�شني مهاراته بال�شكل املطل�ب.

اخلروج عن الن�ص
ال�شديد  ب��الل��ت��زام  ال��ط��ف��ل، ل ين�شح  ال��ق��راءة م��ع  اأث��ن��اء 
بالكلمات املقروءة ، حيث يجب اأن ترتك امل�شاحة للخروج 
املراد  املعنى  ت��شح   ، جانبيه  ق�ش�ض  ل�شرد   ، الن�ض  ع��ن 
اإي�شاله للطفل يف ج� مثري وم��رح، �شيدفع الطفل حتما 
اإىل الرغبة يف معرفة نهاية امل��ش�ع، اأو قد يجعله يرغب 

يف القراءة بنف�شه حتى يف بع�ض الأوقات.

اأمور روتيتنية
التح�شني من  ع��ل��ى  ال��روت��ي��ن��ي��ة  الأم�����ر  م��ا تعمل  اأح��ي��ان��ا 
الطفل  تع�يد  ياأتي  اإذ  الطرق،  باأب�شط  الأط��ف��ال  مهارات 
على قراءة كل ما تقع عينه عليه، من لفتات يف ال�ش�ارع، 
اأم اأ�شماء منتجات يف املحالت، لتجعله يعتاد اكت�شاب تلك 
املهارة مع ال�قت، ، وبب�شاطة بعيدة عن التقيد بقراءة ما 

ي�جد يف الكتب الدرا�شية وح�شب .

القراءة �صويا
بينما تعد قراءة الأم مع الطفل ، من اأكر املحفزات على 
تعلمه ال�شريع لتلك املهارة، يعتقد البع�ض اأن تلك امل�شاركة 
يتجاوزوا  مل  والذين  وح�شب،  ال�شغار  بالأطفال  ترتبط 
ال�شابعة او الثامنة من العمر ، وه� اعتقاد خطاأ، اإذ يظل 
الطفل يف احتياج ملن يحفزه على اإمتام مهامه ، وتعلم اأداء 

املهارات املطل�بة حتى بعد بل�غ ذلك العمر ب�شن�ات .
الطفل  لتعليم  ال��ك��ت��اب��ة،  م��ن  اأف�����ش��ل  ه���  م��ا  ه��ن��اك  لي�ض 
م���ه���ارات ال���ق���راءة، وب��اأ���ش��ل���ب اأك����ر ع��م��ل��ي��ة، ف��م��ن خالل 
حتفيز الطفل على كتابة قائمة الأطعمة املطل�ب �شراوؤها 
اأحد  اإىل  بها  يبعث  رقيقة  ر�شالة  يف  التفكري  اأو  للمنزل، 
زمالئه ، �شريى الطفل حينها القراءة والكتابة من زاوية 

اأخرى، اأكر اإمتاعا بالن�شبة اإليه.

هذه الأعرا�ش 
تنذر باجلفاف

الأملانية  ال��ت��غ��ذي��ة  خ��ب��رية  ح���ذرت 
�شرب  قلة  اأن  م��ن  �شفارتاو  زيلكه 
امل����اء خ���الل ف�����ش��ل ال�����ش��ي��ف ترفع 

خطر الإ�شابة باجلفاف. 
اأعرا�ض  اأن  ���ش��ف��ارت��او  واأو���ش��ح��ت 
ال���������ش����داع  ت���ت���م���ث���ل يف  اجل�����ف�����اف 
وجفاف  الرتكيز  و�شعف  والتعب 
اجل��ل��د والإم�����ش��اك و���ش��رع��ة دقات 
الب�ل  ل���ن  وتغري  واجل����ع  القلب 
اإىل الأ�شفر  ال��ف��احت  الأ���ش��ف��ر  م��ن 

الداكن اأو درجات البني.
ول��ت��ج��ن��ب ه���ذه الأع���را����ض تن�شح 
كافية  بكمية  امل��اء  ب�شرب  �شفارتاو 
ي���م��ي��اً، مع  1.5 ل��رت  ل تقل ع��ن 
مراعاة تناول اخل�شروات والف�اكه 
املحت�ية على ن�شبة عالية من املاء 

كاخليار والبطيخ والعنب. 

اليوم العاملي لأ�ضدقاء 
الطفولة ي�ضعل احلنني

امتالأت �شفحات م�قع "في�شب�ك" 
بالذكريات  ال�������رواد  وت���غ���ري���دات 
الطف�لة  اأ���ش��دق��اء  م��ع  اجل��م��ي��ل��ة 
الذين تفرق�ا يف دروب احلياة لكن 

احلنني ليزال يربط بينهم.
بالي�م  ر���ش��م��ي��ا  ال���ع���امل  وي��ح��ت��ف��ل 
ي�لي�،   30 يف  لل�شداقة  ال��ع��امل��ي 
اخلليج  يف  امل�������ش���ت���خ���دم���ني  ل���ك���ن 
"ها�شتاغ"  و���ش��م��ا  د���ش��ن���ا  ال��ع��رب��ي 
لالحتفال بالي�م العاملي لأ�شدقاء 

الطف�لة.
وان��ت�����ش��ر و���ش��م ال��ي���م_ال��ع��امل��ي_
لأ���ش��دق��اء_ال��ط��ف���ل��ه ع��رب كافة 
لي�شبح  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل��ن�����ش��ات 
فيما  ال�شبت،  م�شاء  تداول  الأكر 
بادر امل�شتخدم�ن بكتابة من�ش�رات 

عن ذكرياتهم مع اأ�شدقائهم.
امل�شتخدمني  م��ن  ال��ع��دي��د  واه��ت��م 
اأ�شدقاء  ل�شفحات  رواب��ط  ب��شع 
طف�لتهم وحتيتهم يف هذا الي�م.  
التقطت  ال��ت��ي  ال�����ش���ر  وه��ي��م��ن��ت 
ب��ك��ام��ريات ق��دمي��ة ت��ع���د اإىل وقت 
القدمية  بالطرق  ال�ش�ر  طباعة 
على من�ش�رات الأ�شدقاء، ممه�رة 
اأ�شحاب"  "اأحلى  ع��ن  بتعليقات 

و"اأحلى اأيام".
ويق�ل فهد يف تغريدة م�ؤثرة على 
كالأطفال..  ن��ك���ن  "ليتَنا  ت���ي��رت 
وقل�ب  اخل����ري،،  اإل  اأع���ني لت���رى 
ع����ام����رة ب���ال�������ش���ف���اء، اأح���ادي���ث���ه���م 
حمببة..  وتعامالتهم   ،، م�ش�قة 
الغد  يف   .. ال��ي���م  اإليهم  اأ���ش��اأت  اإن 
اأن متح�  ين�ش�ن وبكلمة ت�شتطيع 
قل�بهم  لأن  ذل��ك  الإ����ش���اءة..  تلك 
بي�شاء ل حتمل �شغينة ول حتقد 

على اأحد".

كيف ميكن حتفيز الأطفال على القراءة خالل الإجازة؟

الطفل  حتفيز  ب�صرورة  املتخ�ص�صون  ين�صح 

ال�صيفية  الإجازة  ق�صاء  اأثناء  القراءة،  على 

الكتب  عن  البتعاد  يت�صبب  حيث  الطويلة، 

لتلك الفرتة يف تراجع م�صتوى الطالب مقارنة 

باأقرانه الآخرين، وفقا للخرباء الذين نك�صف 

عن اآراء عدد منهم يف ال�صطور التالية.
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�ش�ؤون حملية

ع�صر فعاليات وور�ص عمل تقام خالل الفرتة من 1 وحتى 30 يوليو 

دائرة الثقافة وال�ضياحة- اأبوظبي تنظم برامج �ضيفية يف مركز القطارة للفنون وق�ضر املويجعي يف العني

حتت �صعار همة اأ�صحاب الهمم

معر�ش ملنتجات اأ�ضحاب الهمم ينظمه مركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني بالفوعة

برعاية وح�صور �صامل بن ركا�ص

حما�ضرة علمية حول الأ�ضنان و�ضحة اللثة  قدمها الربوف�ضور الدويل  اآلن رومانو�ش

•• العني - الفجر

تقيم دائرة الثقافة وال�شياحة - اأب�ظبي خميماً �شيفياً 
لالأطفال يف مركز القّطارة للفن�ن خالل الفرتة من 1 
اأك��ر من  يت�شمن  وال��ذي  احل��ايل،  ي�لي�   30 ولغاية 
الفنية  بني  تتن�ع  تفاعلية  عمل  وور���ض  فعاليات  ع�شر 
والتعليمية واملتخ�ش�شة بالآثار، بالإ�شافة اإىل رحالت 

اأ�شب�عية للم�اقع الثقافية يف منطقة العني.
ي�شتهدف الربنامج ال�شيفي الفئة العمرية بني 6 و13 
وال�ر�ض  التدريبية  ال���دورات  من  ع��دد  ويتخلله  عاماً، 
امل�شارك�ن  ي�شتخدم  حيث  الديك�باج،  ف��ن  يف  العملية 
ال�شح�ن  ع��ل��ى  فنية  ل���ح��ات  لعمل  وال�����ش���ر  الأوراق 
والأك�اب وال�شناديق وغريها، ويف �شنع الفخار، حيث 
يق�م امل�شارك�ن بت�شكيل اأعمال فنية مثل الإك�ش�ش�رات 

والتحف الفنية من الطني.
اأ�شكال  ر�شم  كيفية  الزجاج  على  التل�ين  ور�شة  وتعّلم 
ومن  ال��زج��اج.  على  خا�شة  األ����ان  با�شتخدام  متن�عة 
قطعاً  امل�����ش��ارك���ن  ���ش��ي��ك��ّ�ن  الف�شيف�شاء،  ور���ش��ة  خ���الل 
وتزيينها  �شكل مكعبات �شغرية،  الطني على  فنية من 
بالأ�شداف والأحجار والزجاج، ل�شنع عمل فني مميز.   
اليدوية،  امل�����ش��غ���لت  ور���ش��ة  ال��ربن��ام��ج  يت�شمن  ك��م��ا 
يدوية  فنية بطرق  اأ�شكاًل  امل�شارك�ن  فيها  ي�شنع  التي 
مبتكرة با�شتخدام الأوراق والقما�ض والأل�ان. ويتعرف 
عمل  ت�شميم  كيفية  على  التدوير  ور�شة  يف  امل�شارك�ن 
ا�شتخدام  اإعادة  بالإك�ش�ش�ارت من خالل  وتزيينه  فني 

اأوراق املجالت والأك�اب والأدوات القدمية. 

تقنيات  امل�����ش��ارك���ن  فيها  فيتعلم  ال��ت��ل���ي��ن،  ور���ش��ة  اأم���ا 
وطرق الر�شم، وكيفية تل�ين الل�حات بالأل�ان املنا�شبة 
للم�شاركني  ال��رتم��ي��م  ور���ش��ة  تتيح  بينما  واملتنا�شقة، 
فر�شة التعرف على كيفية املحافظة على القطع الأثرية 

وطرق ترميمها. ويكت�شب امل�شارك�ن يف ور�شة التنقيب 
عن الآثار مهارات التعرف على �ُشبل التنقيب عن الآثار 
اإمكانية  ال��ط���ب  ور���ش��ة  ت���ف��ر  فيما  الأث��ري��ة،  والقطع 
وع��ل��ى م�اد  الطيني  ال��ط���ب  ا���ش��ت��خ��دام  ال��ت��ع��رف على 

البناء التقليدية امل�شتخدمة قدمياً، لتمكنهم من بناء 
امل�شارك�ن  ال���رق، يتعلم  جدار تقليدي. ويف ور�شة لف 
فن �شنع اأ�شكال خمتلفة اعتماداً على لف اأ�شرطة رفيعة 
ت�شتخدم يف  اأ�شكال خمتلفة  اإىل  ال���رق، وحت�يلها  من 
يف  الت�شجيل  اأن  بالذكر  جدير  والبطاقات.  الل�حات 
ي�ني�  م��ن  التا�شع  يف  انطلق  ال�شيفي  املخيم  برنامج 
حيث تبداأ الفعاليات ي�مياً من ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى 
�شل�شلة  للفن�ن  القطارة  مركز  يقّدم  كما  ظهراً.    12
لكافة  التخ�ش�شية  وال���دورات  الفنية  العمل  ور���ض  من 
لتقدمي  م��ب��ادرات��ه  �شمن  ال��ع��ام،  ط����ال  العائلة  اأف����راد 
فر�ض جّذابة ملحبي الفن�ن واإ�شراكهم يف امل�شهد الفني 
ال���دورات الفنية �شهرياً  ال��دول��ة، وت��ق��ام  والإب��داع��ي يف 
للفن�ن  القّطارة  مبركز  العاملني  الفنانني  مب�شاركة 
العربي،  واخلط  الر�شم،  وتقنيات  باأ�شا�شيات  للتعريف 
و�شمن  اأخ��رى،  جهة  من  والبيان�.    والع�د  والفخار، 
العني،  منطقة  يف  املقامة  الأخ���رى  ال�شيفية  ال��ربام��ج 
امللكي  الب�شت  عمل  ور���ش��ة  امل�يجعي  ق�شر  ي�شت�شيف 
ي�مي الثالثاء، 2 و16 ي�لي�، لتعريف امل�شاركني على 
الب�شت كرداء فاخر ور�شمي يف منطقة اخلليج العربي 
وكيفية حياكته من قبل خرباء متخ�ش�شني يف �شناعة 
الب�ش�ت  من  جمم�عة  ا�شتعرا�ض  جانب  اإىل  الب�شت، 
اإىل  ت��ع���د  وال��ت��ي  امل�يجعي  ق�شر  يف  املعرو�شة  امللكية 
عائلة اآل نهيان احلاكمة، ويقام ي�م ال�شبت 13 ي�لي�، 
مينح  وال��ذي  الع�شرين،  القرن  من  �شخ�شيات  عر�ض 
الزوار فر�شة للتفاعل مع عرو�ض فنية �شامتة حتاكي 

منط احلياة يف مطلع القرن الع�شرين.

•• العني - الفجر

 – املعاقني  وتاأهيل  لرعاية  العني  مركز  حاليا  يقيم 
ال��ف���ع��ة م��ع��ر���ش��ا مل��ن��ت��ج��ات ط��الب��ه يف اجل��ي��م��ي م�ل 
مبدينة العني بعن�ان " همة اأ�شحاب الهمم " لتت�ا�شل 
فعاليات املعر�ض حتى غدا الأربعاء حتت �شعار دعمك 
لهم اأمل وعمل حيث �شمل املعر�ض معرو�شات قام بها 
بق�شم  امل�ش�ؤولني  اإ�شراف  حتت  ت�شنيعها  ومت  الطالب 

التهيئة املهنية والتاأهيل املهني داخل املركز.
اجلدير بالذكر  اأن مركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني 

- الف�عة والذي ي�شتقبل الطالب اأ�شحاب الهمم من 
ذوي العاقة الذهنية كالت�حد ومتالزمة داون وال�شلل 
الدماغي من عمر 4 اإىل 18 �شنة يبداأ يف اإعداد طالبه 
امل�شتخدمة  التقنيات  على  مبكرة  �شن  من  وتدريبهم 
للقيام و�شنع املنت�جات مع مراعاة لقدراتهم املختلفة 
وذل�����ك م���ن خ����الل ور������ض ال���ت���دري���ب احل�����ريف ك�ر�شة 
ال�����ش��ل�����ش��ال، ال��ن��ج��ارة، ال�����ش��ل��ك، ال��ق�����ش��ب/ ال��ب��ام��ب��� ، 
ال�ر�شة الفنية، العط�ر، التطريز واخلياطة والزراعة 
والب�شتنة وغريها  حيث ي�شعى املركز حل�ش�ل طالبه 
على املهارات العملية التي متكنهم من العمل والنتاج 

يف املحيط اخلارجي و�ش�ق العمل هذا وي�شتمر املعر�ض 
على مدار الي�م ليغطي فرتتني �شباحا وم�شاَء حيث 
وتفاعل�ا معه ك�نه  املعر�ض  ا�شتح�شن اجلمه�ر فكرة 
من �شنع اأيدي طالبنا اأ�شحاب الهمم. وتاأتى فعاليات 
باملجتمع  ال��ف��ئ��ات  جميع  دم��ج  على  للتاأكيد  امل��ع��ر���ض  
الهمم  اأ�شحاب  اأن  �شريحة- خا�شة  اي  ا�شتثناء  وعدم 
المارات  دول��ة  تعمل  وال��ت��ي  اأهمية  الفئات  اأك��ر  م��ن 
لهم  الدعم  �شبل  على متكينهم من خ��الل تقدمي كل 
الرتكيز  الإم����ارات  دول��ة  ق��ي��ادة  ت�جهات  جت�شد  حيث 
ك��اف��ة جم���الت احلياة  الهمم يف  اأ���ش��ح��اب  اإدم����اج  على 

والعمل- ومتكينهم من اأداء دورهم املح�ري يف خدمة 
املجتمع  ويق�م مركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني – 
الف�عة كذلك بعدة برامج وخدمات واأن�شطة لأ�شحاب 
التدخل  لت�شمل  اخلا�شة  الربامج  ي�فر  حيث  الهمم 
املبكر و الرتبية اخلا�شة والتعليم الأكادميي والرعاية 
النطق  وع��الج  وال�ظيفي  الطبيعي  وال��ع��الج  الطبية 
كمايحر�ض  املهني  والتاأهيل  املهنية  والتهيئة  واللغة 
املركز على دمج طالبه اجتماعيا من خالل الأن�شطة 
وال���رح���الت واإق���ام���ة امل��ع��ار���ض و امل�����ش��ارك��ة يف خمتلف 

الفعاليات واملنا�شبات داخل وخارج املركز.

•• العني - الفجر

 " " �شحة  اخلارجية  العالجية  اخل��دم��ات  ق�شم  نظم 
فرع طب الأ�شنان  بالتعاون مع مركز الرعاية الطبية 
اآلن  ال���دويل   الربوفي�ش�ر  قدمها  علمية   حما�شرة  
رومان��ض اأخ�شائي اللثة واجلراحات ال�شفلية لل�جه، 
اللث�ية  البت�شامة  ح���ل  حتتاج  ما  " كل  عن�ان  حتت 
ال��غ��ائ��رة " وذل����ك ب��ق��اع��ة ف��ن��دق اي���ال غ��ران��د مبدينة 
العني برعاية وح�ش�ر ال�شيخ الدكت�ر �شامل بن ركا�ض 
�شابقاً، كما  ال�طني الحتادي  املجل�ض  العامري ع�ش� 
�شارك يف الندوة التي ا�شتمرت على جل�شتني �شباحية 
التعليم  جلنة  ع�ش�  ق�ش�ع  جمال  الدكت�ر  وم�شائية  
" �شحة"   العالجية اخلارجية  امل�شتمر يف  اخلدمات  
وعدد كبري من اأطباء الأ�شنان  يف القطاعني احلك�مي 

واخلا�ض على م�شت�ى الدولة.   
الفتتاحية   كلمته  يف  ركا�ض  بن  �شامل  ال�شيخ   واأ���ش��اد 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  حققتها  ال��ت��ي  ب���الجن���ازات 
املتحدة يف جمال الرعاية ال�شحية بف�شل وت�جيهات 
الطبي  الأداء  م�����ش��ت���ى  وث���م���ن  ال���ر����ش���ي���دة،  ال���ق���ي���ادة 
واخلدمات العالجية يف كافة املجالت والخت�شا�شات 

على م�شت�ى الدولة.
وامل�ؤمترات  وامل��ح��ا���ش��رات  ال���ن���دوات  ه���ذه  اأن  م��ع��ت��رباً 
املتخ�ش�شة وال�ر�ض الفنية والعلمية تفتح اآفاق جديدة 
الدول  م��ن  نظرائهم  خ��ربات  على  لل�ق�ف  ل��الأط��ب��اء 

التقنيات  خمتلف  يف  الق�ش�ى  وال���ش��ت��ف��ادة  الأخ����رى 
احلديثة.  وعر�ض الربوفي�ش�ر اآلن رومان��ض خالل 
بالطبقة  املتعلقة  التجميلية  امل�شاكل  كل  حما�شراته 
و�شعية  يف  م�����ش��اك��ل  ع��ن  وال��ن��اجت��ة  ل��ل���ج��ه  ال�شفلية 

ال�شنان و�شحة اللثة وحجم وم�شت�ى ال�شفاه. 
ال�شحيح  الت�شخي�ض  اأهمية  الرتكيزعلى  تناول  كما 

للم�شكلة واأ�شبابها وو�شع خطة العالج املنا�شبة والتي 
تختلف من حالة اىل اأخرى. 

واأ�شار املحا�شر اإىل اأحدث ما تقدم به العلم يف جمال 
احلديثة  بالتقنيات  ال��غ��ائ��رة  اللثة  وت��رم��ي��م  معاجلة 
اللث�ية  التجميلية  واجلراحات  الأ�شنان  زرع  وعمليات 
اللثة  اأمرا�ض  عالج  اأ�شاليب  اإىل  وتطرق  التق�ميية. 

الغائرة والأن�شجة الرخ�ة با�شتخدام اأحدث تطعيمات  
لهذه  الأن�شجة.   

والبح�ث،  ال��درا���ش��ات  اآخ���ر  املحا�شر  ا�شتعر�ض  كما   
وك�����ش��ف ع���ن اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��ن��ى بتح�شني 
جمالية  تعزيز  خ��الل  م��ن  ال���ج��ه  جماليات  وتط�ير 

ثلثه ال�شفلي الذي يحت�ي على الفم وحميطه.

تنظمها هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية
الندوة العاملية يف اإدارة اجلودة باملختربات 

البيطرية تنطلق غدا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر 

الأربعاء، يف مقرها  الغذائية غدا  اأب�ظبي للزراعة وال�شالمة  تنظم هيئة 
باملختربات  اجل����دة  اإدارة  يف  العاملية  ال��ن��دوة  اأب���ظ��ب��ي،  مبدينة  الرئي�ض 
املنظمة  دوليني من  الهيئة وخرباء  قيادات  وم�شاركة  بح�ش�ر  البيطرية، 
املحلية  البيطرية  امل��خ��ت��ربات  ع��ن  وممثلني  احلي�انية،  لل�شحة  العاملية 
احلي�انية،  ال��روة  جم��ال  يف  والفنيني  املخت�شني  من  وع��دد  والإقليمية، 
املختربات  اجل���دة  يف  املمار�شات يف جمال تطبيق معايري  اأف�شل  ملناق�شة 
البيطرية  ونقل املعرفة واخلربات  مبا ي�شهم  يف  حت�شني طرق الت�شخي�ض 
م�شت�ى  ع��ل��ى  احل��ي���ي  الأم����ن  وت��ع��زي��ز  احل��ي���ان  ع��ل��ى �شحة  للمحافظة 

املنطقة.
لل�شحة  العاملية  املنظمة  ي�مني معايري  ملدة  ت�شتمر  التي  الندوة  وتناق�ض 
البيطرية،  املختربات  وال�شالمة واجل���دة يف  ال�شحة  احلي�انية يف جمال 
يف   ISO/IEC17025:2017 القيا�شية  امل���ا���ش��ف��ة  تطبيق  ودور 
وا�شتمرارية  املختربات،  يف  املخربية  والعمليات  الإج���راءات  ج���دة  �شمان 
الأعمال فيها، اإىل جانب بحث اأبرز التحديات التي ت�اجه الأمن احلي�ي 
يف املختربات البيطرية و�شبل التغلب عليها، وا�شتعرا�ض التجربة الرائدة 
للهيئة يف جمال نظام اجل�دة وا�شتمرارية الأعمال يف املختربات البيطرية 

واأثره يف دقة ت�شخي�ض الأمرا�ض للمحافظة على �شحة احلي�ان.
و�شتت�شمن الندوة جمم�عة من املحا�شرات املتخ�ش�شة ح�ل نظام الإدارة 
اإدارة  يف  وال�شالمة  وال�شحة  والبيئة  البيطرية،  املختربات  يف  املتكاملة 
اإىل  املختربات،  ب��اإج��راءات  اخلا�شة  التثبت  وط��رق  البيطرية،  املختربات 
التحاليل  باآليات  اخلا�شة  الإج����راءات  اإع���داد  على  ال�ش�ء  ت�شليط  جانب 

املخربية.
وجتدر الإ�شارة اإىل دور هيئة اأب�ظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية يف اختيار 
اأب�ظبي لإن�شاء مكتبها �شبه  العاملية لل�شحة احلي�انية العا�شمة  املنظمة 
الإقليمي، مبا يعزز مكانة الإم��ارة وي�شهم يف تط�ير التعاون بني املنظمة 
اخلليجي  التعاون  دول جمل�ض  واملتمثلة يف  املنطقة،  يف  الأع�شاء  وال��دول 
واليمن، ومبا يدعم جه�د املنظمة يف تعزيز �شحة احلي�ان يف جميع اأنحاء 
العامل وذلك من خالل �شمان ال�شيطرة على الأمرا�ض احلي�انية وو�شع 

معايري دولية لت�شهيل التجارة الآمنة للروة احلي�انية.
وت�شاهم املختربات البيطرية يف هيئة اأب�ظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية 
ل���الإم���ارة وال���ش��ت��ج��اب��ة لط�ارئ  ت��ع��زي��ز الأم����ن احل��ي���ي  اأ���ش��ا���ض يف  ب�شكل 
التقنيات  اأح��دث  وفق  الأمرا�ض  ت�شخي�ض  خالل  من  ال�بائية،  الأمرا�ض 
بالت�شخي�ض  اخلا�شة  العينات  على  املخربية  التحاليل  واإج��راء  املتط�رة، 
وقيا�ض  اللقاحات  بكفاءة  املتعلقة  والتحاليل  املر�شي  ال�شتق�شاء  وبرامج 
كما  احلي�انية،  ال���روة  بتنمية  املت�شلة  التحاليل  اإىل  بالإ�شافة  املناعة 
ت�شارك املختربات البيطرية للهيئة يف العديد من املحافل العلمية الدولية 
حيث حققت العديد من الإجنازات العاملية والإقليمية وال�طنية يف جمال 

ت�شخي�ض الأمرا�ض والتحاليل املخربية.

م�ضت�ضفى توام ينجح يف عالج خم�ش 
حالت ل�ضرطان ملتحمة العني

•• العني - الفجر

"م�شت�شفى ت�ام" بال�شرتاك مع  جنح الفريق الطبي جلراحة العي�ن يف 
ج�نز ه�بكنز الطبية والذي يعد اإحدى من�شاآت �شركة اأب�ظبي للخدمات 

ال�شحية "�شحة"، يف عالج خم�ض حالت ل�شرطان ملتحمة العني.
كما و  اأو�شحت الدكت�رة هدى 
ا�شت�شارية   - ال��ظ��اه��ري  �شيف 
اأن  النظر-   القرنية وت�شحيح 
لالإ�شتئ�شال  خ�شع�ا  املر�شى 
الناجح  و  ال��ك��ام��ل  اجل���راح���ي 
�شطح  ت���رم���ي���م  م����ع  ل����������الأورام 
بع�شها  ع���الج  .ك��م��ا مت  ال��ع��ني 
الكيميائية  باأحدث العالجات  

بقطرات الأنتريفريون.
واأكدت د.الظاهري اأن  �شرطان 
الأورام  م����ن  ي���ع���د  امل��ل��ت��ح��م��ة 
 . ال��ع��ني  ال��ت��ي ت�شيب  ال���ن���ادرة 
الدرا�شات  تت��شل  مل  علمياً  و 
لهذا  املبا�شرة  امل�شببات  ملعرفة 

الن�ع من الأورام ولكن  يعتقد 
اأن التعر�ض مل�شت�يات عالية من اأ�شعة ال�شم�ض و الأ�شعة ف�ق البنف�شجية، 
قد  الفاحتة  الب�شرة  ذوي  الأ�شخا�ض  و   ، املناعة   ا�شطرابات    ، التدخني 

يك�ن�ن اأكر عر�شة ملثل هذه الأورام. 
اأو قاع العني ل  "  معظم الأورام التي ت�شيب �شطح   واأ�شافت الظاهري: 
العي�ن  طبيب  لدى  الفح�ض  اأن  اإل  وا�شحة  اأو  ملّحة  اأعرا�ض  ت�شاحبها 
ي�شاعد على الت�شخي�ض املبكر ملثل هذه احلالت . واأكدت د.الظاهري على 
التي  املخت�ض  العي�ن  طبيب  وا�شت�شارة  للعني  ال���دوري  الفح�ض  اأهمية 
اأن  قبل  العني  ت�شيب  التي  الأم��را���ض  من  العديد  ت�شخي�ض  على  ت�شاعد 

ي�شت�شعرها  املري�ض.
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طالبت هيئتان طبيتان اأمريكيتان حكومة الوليات املتحدة بامل�صاعدة يف حماية الأطفال من امل�صروبات املحالة بال�صكر، 
مقدمًة اأدلًة على الآثار ال�صلبية لل�صودا.

ويف بيان م�صرتك، و�صفت الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة القلب الأمريكية امل�صروبات ال�صكرية باأنها تهديد 
خطري ل�صحة الطفل، داعيًة لتخاذ اإجراءات للم�صاعدة يف مكافحتها.

ويو�صح البيان اأن املراهقني يتعر�صون للكثري من الت�صويق حول امل�صروبات ال�صكرية، يف اإ�صارة اإىل تقرير جلنة التجارة 
الفدرالية لعام 2012 الذي ين�ص على اأنه يف عام 2009، اأنفقت �صركات امل�صروبات الغازية 395 مليون دولر على الإعالنات 

املوجهة لل�صباب، 97% منها كانت موجهة اإىل املراهقني.
ربط  عرب  واملراهقني  الأطفال  جذب  اإىل  ال�صكرية  امل�صروبات  م�صنعو  يهدف  التبغ  �صركات  غرار  )على  اإنه  البيان  وقال 

منتجاتهم بال�صهرة وال�صحر والهدوء(.

الأزرق والأحمر والقرمزي والبنف�صجي
ال��زرق��اء واحل��م��راء والقرمزي  األ����ان الطعام  ت��اأت��ي  اأي���ن  م��ن 
الآنث��شيانني  ت�شبغات من  ال�شر يف  والبنف�شجي؟ 
م�ش�ؤولة  م�اد  وهي   ،Anthocyanins
ال���ن���ب���ات���ات وجت��ع��ل��ه��ا مبثابة  ت��ل���ي��ن  ع���ن 
والتي  الأك�شدة  مب�شادات  غنية  م�شادر 
القلب  �شحة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ت�شهم 
دور  وال�شرايني، ولها  والذاكرة 
فاعل يف احلد من �شعف 
ي�شيب  ال���ذي  ال��ب�����ش��ر 
كبار ال�شن ب�شبب تلف 
بال�شبكية  و����ش���م����ر 
با�شم  طبيا  امل��ع��روف 
 M a c u l a r (
 )Degeneration

.
ووف������ق اأب����ح����اث ط��ب��ي��ة ف����اإن 
بتلك  ال���غ���ن���ي���ة  ال�����ج����ب����ات 
الأل�������������������ان ك�����ال�����ف�����راول�����ة 
وال���ف���ا����ش����ل���ي���ا احل����م����راء 
الداكنة  ب���األ����ان���ه  وال���ت����ت 
وال���ف���ل���ف���ل الأح����م����ر وال���ك���رز 
والبطيخ  وال��ط��م��اط��م  وال���ت���ني 

م�شدر مهم حلم�ض الف�ليك والألياف والربوتني واحلديد وفيتامني �شي C واإيه 
.A

اإل  الغذائية  قيمتها  قلت  ون�شجها  طهيها  زاد  كلما  واخل�����ش��راوات  الف�اكه  وه��ذه 
الطماطم )البندورة( وفق تقرير ن�شر بني�ي�رك تاميز يق�ل اإن درا�شة وجدت اأنها 
ل تفقد قيمتها الغذائية بالطبخ بل قد حت�شل على قيمة غذائية عالية يف �شل�شة 
الطماطم، وذلك بزيادة م�شادات الأك�شدة مع الطبخ، ورغم خ�شارة الطماطم لبع�ض 

من فيتامني �شي بفعل احلرارة فاإن م�شادات الأك�شدة تت�شاعف ب�شكل كبري.

الربتقايل والأ�صفر
�شي  فيتامني  على  حتت�ي  والربتقايل  بالأ�شفر  املل�نة  الأغ��ذي��ة  اأن  باحث�ن  وج��د 
رئي�شي  الربتقال م�شدر  اأن  ال��دارج  اأنه من  الف�ليك. ورغم  والب�تا�شي�م وحم�ض 
لفيتامني �شي فاإنه ي�جد ب�فرة يف كل من البابايا وقرع الع�شل والبطاطا والفلفل 

الأ�شفر واملانغ� واخل�خ واجلزر والذرة والأنانا�ض.

الأخ�صر
ال�رقية  اخل�����ش��راوات  للذهن  يتبادر  م��ا  اأول  ف��اإن  اخل�����ش��راوات  ع��ن  احل��دي��ث  عند 
واخل�ض  واخليار  والبقدون�ض  وال�شبت  والنعناع  وال�شبانخ  والبامية  املل�خية  مثل 
اأي�شا التفاح الأخ�شر والكمرى  والربوكلي والكرنب، لكن القائمة تط�ل لت�شمل 

والكي�ي.
ال�شابقة غنية بفيتامني كي و�شي، وهي م�شدر غني بالفيتامينات  جميع الأطعمة 

واملعادن عم�ما والتي ت�شاعد يف تق�ية املناعة.

الأبي�ص 

والفا�ش�ليا  وامل�شروم  وامل���ز  القرنبيط  هي  الل�ن  هذا  حتت  تندرج  التي  الأطعمة 
�شي  الف�ليك وفيتامني  والبطاط�ض، وهي غنية بحم�ض  الفاحت  والب�شل  البي�شاء 

على  والأل�������ي�������اف، وحت����ت�����ي 
م���ن معدن  ع��ال��ي��ة  ن�����ش��ب 

الب�تا�شي�م واملغن�شي�م.
ختاما ل �شك اأن التن�ع 
احل�ش�ض  وزي��������������ادة 
كافة  م����ن  ال���غ���ذائ���ي���ة 
�شحي،  اأم����ر  الأل��������ان 

ح���الت خا�شة  ل��ك��ن يف 
ك���احل���م���ل والأم�����را������ض 

ا�شت�شارة  ي��ج��ب  امل���زم���ن���ة 
الطبيب.

وفقا للعديد من الدرا�صات ين�صح الباحثون بالجتاه اإىل األوان )قو�ص قزح( للتاأكد من التنوع يف ح�ص�ص م�صادر الطعام، 
لذا �صناأخذكم يف رحلة من الألوان لكت�صاف اأ�صرار ذلك.

للتاأكد من التنوع يف ح�ص�ص م�صادر الطعام

األوان قو�ش قزح على مائدتك حتمي �ضحتك

ومع هذا التقرير يطرح ت�شاوؤل عما اإذا 
الغازية  امل�شروبات  لعتبار  ال�قت  حان 
م��ث��ل ال�����ش��ج��ائ��ر، ع��رب و���ش��ع ق��ي���د على 

الإعالنات، وزيادة ال�شرائب عليها.
م����ن ج���ان���ب���ه، اأو�����ش����ى ال���ب���ي���ان ب���زي���ادة 
امل��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ال�شكر  ال�����ش��رائ��ب غ��ري 

امل�شاف ما يرفع �شعرها، 
رف���ع �شعر  اإن  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأدل�����ة  وت���ق����ل 
امل�شروبات الغازية ي�ؤدي بالفعل اإىل كبح 

ال�شتهالك.
باحث�ن  اأكد  املا�شي  ويف فرباير/�شباط 
الأمريكية  امل��ج��ل��ة  يف  درا�����ش����ة  ن�������ش���روا 
بريكلي  يف  اأن���������ه  ال����ع����ام����ة  ل���ل�������ش���ح���ة 
-ك���ال���ي���ف����رن���ي���ا- ت�����ش��ب��ب��ت )����ش���رائ���ب 
امل�شروبات الغازية( يف خف�ض ا�شتهالك 

ال�ش�دا بن�شبة 52%.
وي�����ش��ري وا���ش��ع��� ال��ب��ي��ان اجل���دي���د اإىل 
تقرير �شادر عن منظمة ال�شحة العاملية 
ال�شرائب  ت��ه��دف  اأن  ب�����ش��رورة  ي������ش��ي 
بن�شبة  لل�ش�دا  التجزئة  �شعر  زيادة  اإىل 

ال�شتهالك  من  للحد  اأكر  اأو   20%
ب�شكل حقيقي.

اأخ�����رًيا، ي������ش��ح ال��ب��ي��ان اجل��دي��د نقطة 
الأطباء  �شل�ك  تاأثري  بارزة ح�ل كيفية 
وامل�شت�شفيات يف الطريقة التي ينظر بها 
اجلمه�ر اإىل امل�شروبات الغازية وغريها 

من املنتجات التي ت�ؤثر يف ال�شحة.
اخلم�شينيات  يف  اأن������ه  ال���ب���ي���ان  وذك������ر 
وال�شتينيات من القرن املا�شي كان بع�ض 
امل�شت�شفيات تبيع ال�شجائر يف حماّل بيع 
مع  يحدث  نف�شه  ال�شيء  وهذا  الهدايا. 

امل�شروبات ال�شكرية يف ال�قت احلايل.
امل�شروبات  �شراء  على  القدرة  اإن  ويق�ل 
الطبيب  روؤي��ة  اأو  امل�شت�شفى  يف  الغازية 
�شرب  اأن  ف���ك���رة  ي���ع���زز  ي�����ش��رب��ه��ا،  وه����� 
ال�قت  ويف  اآمن  اعتيادي  ب�شكل  ال�ش�دا 

نف�شه طبيعي.
امل�شروبات  ب��ي��ع  اإي����ق����اف  ف�����اإن  ول���ذل���ك 
اأن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، مي��ك��ن  ال�����ش��ك��ري��ة يف 
ال�عي  ويزيد  م�ظفيها،  �شحة  يح�ّشن 

ال�شكرية  امل�����ش��روب��ات  مب�شاهمة  ال��ع��ام 
الق�اعد  تغيري  وب��ال��ت��ايل  ال�����ش��م��ن��ة،  يف 
بامل�شروبات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 

ال�شكرية.
وامل�شت�شفيات هي جمرد نقطة انطالق. 
ال�شحية  الرعاية  م�ؤ�ش�شات  قطعت  اإذا 
قال  ال�شكرية،  امل�شروبات  مع  العالقات 
يف  وال��ق��ادة  العمل  )اأ���ش��ح��اب  اإن  البيان 
اأماكن اأخرى( قد يتم ت�شجيعهم على اأن 

يحذوا حذوها.

خماطر امل�صروبات الغازية
ال���غ���ازي���ة لذيذة  امل�������ش���روب���ات  ت���ب���دو  ق���د 
وم��ن��ع�����ش��ة خ��ا���ش��ة يف ي����م ���ش��ي��ف��ي حار، 
ول��ك��ن حم��ت���اه��ا وت��رك��ي��ب��ه��ا ي�����ش��ري اإىل 
الأ�شنان  ت�شمل  �شحية  خم��اط��ر  وج����د 
والعظام والبدانة، مما يجب اأن يدفعك 

للتفكري مرتني قبل تناولها.
وعادة يتك�ن امل�شروب الغازي من اأربعة 
مك�نات، املاء وغاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن 
الذي يذاب فيه حتت ال�شغط، وهذا ما 
يجعل امل�شروب ف�ارا ومنتجا للفقاقيع، 
�شراب  اأو  ال�����ش��ك��ر  م��ث��ل  حت��ل��ي��ة  وم������ادة 
بالإ�شافة  الأ����ش���ب���ارت���ام،  اأو  ال��ف��رك��ت���ز 

ملل�نات ونكهات.
امل�شروبات  ل��ت��ن��اول  ال��ك��ث��ريون  وي��ع��م��د 
وال�شتمتاع  اجل�����ش��م  ل��ت��ربي��د  ال��غ��ازي��ة 
الثلج،  اإليها  ي�شيف�ن  ورمب��ا  بطعمها، 
كما قد يجدون فيها م�شدرا للطاقة من 

بالإ�شافة  ال�شكر،  على  احت�ائها  خالل 
للكافيني يف بع�ض الأن�اع.

تقدم  ف��ال  ال��غ��ذائ��ي  ال�شعيد  ع��ل��ى  اأم���ا 
حقيقية،  قيمة  اأي��ة  ال��غ��ازي��ة  امل�شروبات 
ف��ه��ي خ��ال��ي��ة م���ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وغنية 
ب��الأ���ش��ب��اغ وال��ن��ك��ه��ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة، ول 
ي��زي��د حظ  ال���ذي  ال�شكر  ���ش���ى  تعطينا 
اأن  دون  م����ن  ال���ط���اق���ة  م����ن  ال�����ش��خ�����ض 

ي�شبعه.
وحال دخ�ل ر�شفة امل�شروب الغازي للفم 
يف  م�شكلتني  ي�شبب  فه�  اأ���ش��راره،  تبداأ 
الفم، وهما التاآكل الكيمائي لل�شن بفعل 
نتيجة  الأ�شنان  وت�ش��ض  املكربنة،  املياه 
احت�ائها على ال�شكر الذي تتغذى عليه 
مفككة  الأحما�ض  فتفرز  الفم  بكترييا 

بنيان ال�شن.

م�صم�صة موؤذية
ومما يزيد الطني بلة اأن يق�م ال�شخ�ض 
يف  مكثه  تطيل  ب��ط��رق  امل�����ش��روب  ب�شرب 
)يتم�شم�ض  فمه  يف  يحركه  ك��اأن  الفم، 
ب���ه( مل��ح��اول��ة ���ش��ن��ع م��زي��د م��ن الغازات 
الذي  ال�شرر  يبتلعه، مما يزيد  اأن  قبل 

يحدثه على �شطح ومينا الأ�شنان.
امل�شروبات  اأن  فيعتقد  اجل�����ش��م  يف  اأم���ا 
ال��ع��ظ��ام، ومع  ت���ؤث��ر يف �شالمة  ال��غ��ازي��ة 
من  حم��ت���اه��ا  اإن  ي��ق���ل���ن  البع�ض  اأن 
يف  الكال�شي�م  ب��ت���ازن  يخل  الف��شف�ر 
العظام، ي�ؤكد اآخرون اأن امل�شكلة تكمن يف 

اأن الأ�شخا�ض الذي ي�شرب�ن امل�شروبات 
من  كفايتهم  على  يح�شل�ن  ل  الغازية 
بالكال�شي�م،  ال��غ��ن��ي  وال���ل���ن  احل��ل��ي��ب 
لدى  خ��ا���ش��ة  �شعيفة  ع��ظ��ام  والنتيجة 

الن�شاء.
من  امل�شروب  يف  ال�شكر  امت�شا�ض  وبعد 
وي�شكل  خالياه  اإىل  يدخل  اجل�شم  ِقبل 
م�شدرا اإ�شافيا للطاقة، ولأن امل�شروبات 
ال��غ��ازي��ة ف��ارغ��ة غ��ذائ��ي��ا ف��ه��ذا يعني اأن 
منها  اأك���اب  ع�شرة  ي�شرب  قد  ال�شخ�ض 
ولكنه �شيبقى �شاعرا باجل�ع، والنتيجة 
من  م��زي��دا  وي�شيف  اأي�����ش��ا  �شياأكل  اأن���ه 
التي  ج�شمه  اإىل  احل���راري���ة  ال�����ش��ع��رات 
وت�شبب  ���ش��ح���م  اإىل  وت��ت��ح���ل  ���ش��ُت��خ��زن 

زيادة يف ال�زن.

كيف توؤثر يف ج�صمك؟
ك�����ش��ف اأط���ب���اء خم��ت�����ش���ن ع��م��ا يحدث 
جل�شد الإن�شان عندما يتناول امل�شروبات 
ال���غ���ازي���ة، ال���ت���ي حت��ف��ز اأع�������ش���اء كثرية 
�شريعة،  بطريقة  للتفاعل  اجل�����ش��م  يف 

ويحذر منها الأطباء.
وا�شتطلعت �شبكة )ف�ك�ض ني�ز( اآراء عدد 
من الطباء املخت�شني ملعرفة ما يح�شل 
امل�شروبات  ت���ن���اول  ع��ن��د  اجل�����ش��م  داخ����ل 
الغازية، وقال�ا اإن املرحلة الأوىل تتمثل 
لنقل  لالإن�ش�لني،  البنكريا�ض  باإ�شدار 
كميات ال�شكر القادمة من امل�شروب اإىل 

الع�شالت.

زايتين�غل�،  الباطنة ميلتم  لكن طبيب 
اأكد اأن ال�شكر يف امل�شروبات الغازية اأكر 
الطاقة،  لإنتاج  الع�شالت  حتتاجه  مما 
وه���ن���ا ي��ك��م��ن ج�����زء م����ن خ����ط�����رة هذه 

امل�شروبات.
يتناول  زاي��ت��ي��ن���غ��ل���: )ع��ن��دم��ا  وي��ق���ل 
امل�شروب  م����ن  ل�����رتا   0.6 ال�����ش��خ�����ض 
الغازي، فهي مبثابة تناوله وجبة كاملة 

من حيث كم الكرب�هيدرات(.
م��ع��ظ��م احل������الت، هذه  وي�����ش��ي��ف: )يف 
بامل�شروب  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال�����ش��ائ��ل��ة  ال���ج��ب��ة 
الغازي، تك�ن اإىل جانب وجبة حقيقية 
اإىل  ال�شكر  وب���دل م��ن حت���ي��ل  اأخ����رى، 
ط��اق��ة يف ال��ع�����ش��الت، ف���اإن ي��ت��ح���ل اإىل 

ده�ن يف الكبد(.
ملحاولة  دورا  تلعب  ف�ش�ف  الكلية  اأم���ا 
طريق  عن  الزائد  ال�شكر  من  التخل�ض 
اإدرار ال��ب���ل، الأم���ر ال���ذي ���ش��ي���ؤدي اإىل 
خ�����ش��ارة اجل�����ش��م ل��ك��م��ي��ات ك��ب��رية امل����اء، 
اإىل  وي���ؤدي  اجل�شد  بجفاف  ي�شبب  مما 

ال�شع�ر بالعط�ض.
ويق�ل الطبيب الذي يدر�ض يف جامعة 
�شيكاغ�: )ال�شكر والكافايني امل�ج�دان 
�شحي  غ��ري  خليط  ال��غ��ازي  امل�شروب  يف 

اأبدا(.
اأن  برين�شت�ن  بجامعة  درا���ش��ة  واأ���ش��ارت 
امل�شروبات الغازية قد ت�ؤدي اإىل الإدمان 
الذي  ال�شكر  ع��ل��ى  وخ��ا���ش��ة  احل��ق��ي��ق��ي، 
الذي قد يدفع  الأم��ر  امل�شروب،  يتخلله 
البع�ض لتناول اأكر من م�شروب غازي 

واحد ي�ميا.
ك�رديالي�ض  التغذية  اأخ�شائي  وين�شح 
م�ش�را كا�شاغ�، املتحدث الر�شمي با�شم 
اأكادميية التغذية وعلم التغذية يف ل��ض 
امل�شروب  جرعة  يف  ب�(التحكم  اأجنل��ض 
الغازي(، لكنه حذر من اأن ي�شبح �شربها 

)عادة منتظمة(.
اأخرى  م�شروبات  ع��ن  )اب��ح��ث  وي��ق���ل: 
ب�شعرات حرارية اأقل، مثل ال�شاي املثلج 

واملاء(.

املراهقون والأطفال م�صتهدفون يف عملية الت�صويق

هل حان الوقت لعتبار امل�ضروبات الغازية مثل ال�ضجائر؟
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�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
ق�سم �لتنفيذ 

�خطار بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية  رقم 1850 ل�سنة 2017      
اىل املحك�م عليه /م�شنع الر�شاد لالأملني�م وال�شغال املعدنية - ذ م م 

بحقكم  ا���ش��درت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معل�ما  ليكن 
حكما  بتاريخ 2017/3/13 يف الق�شية رقم 26 ل�شنة 2016 بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 
)27834( درهم بالإ�شافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 7% من تاريخ 2015/8/18 وحتى 

متام ال�شداد 
ل�شالح املحك�م له/ �شركة ب��شك� للتجارة - ذ م م 

لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل للن�شر. ويف حال 
تخلفك عن احل�ش�ر يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف 

غيابك
رئي�س ق�سم �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
ق�سم �لتنفيذ - �خطار بالن�سر 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية    367 ل�سنة 2019      
اىل املحك�م عليه / ا�شماعيل غل�م ر�شتم �شالح 

ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )369207( درهم ، بالإ�شافة للفائدة القان�نية وب�اقع %5 

من تاريخ املطالبة يف 2018/2/11 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحك�م له/ �شيف خمي�ض علي بن خما�ض املحرزي 

وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  الي�م  تاريخ  من  ي�ما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يت�جب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ش�ر  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
ق�سم �لتنفيذ - �خطار بالن�سر 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية  1870 ل�سنة 2017      
اىل املحك�م عليه / �شركة لي�ا ملقاولت البناء  

ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما  
القان�نية ب�اقع %5  للفائدة  بالإ�شافة   ، بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )727090( درهم 

�شن�يا اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2014/4/9 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحك�م له/ م�ؤ�ش�شة الظبي لتاأجري ال�شقالت 

وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  الي�م  تاريخ  من  ي�ما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يت�جب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ش�ر  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
يف  �لدعوى 2019/4 نز�ع تعيني خربة عقاري - دبي 

املتنازع / ن�شيب�ف كاماندار رايف اجل� 
ب�كالة املحامي / القرق واملطرو�شي للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية 

املعلن اليه / املتنازع �شدها / جمم�عة 32  - �ض ذ م م  
فقد  اعاله  الدع�ى  يف  اخلربة  لعمال  امل�قرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا ي�م الأحد  امل�افق 2019/7/7 يف متام ال�شاعة الثالثة ع�شرا لعقد الجتماع الأول 
للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى 

الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119. 
كافة  اإح�شار  مع  املذك�ر  الجتماع  حل�ش�ر  قان�نا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يطلب  لذا 
ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدع�ى  املتعلقة  امل�شتندات 

وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / حممد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 153 

 دعوة حل�سور
   �لجتماع �لأول للخربة

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
يف �لدعوى رقم  2019/1755 جتاري جزئي 

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين : �شيد �شكندر علي ن�اب علي 
املعلن اليه / املدعي عليه الثالث / م�ن�شي خان را�شيد خان 

الدع�ى  يف  املحا�شبية  اخل��ربة  لعمال  امل���ق��رة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
اعاله فقد حددنا ي�م الأربعاء امل�افق 2019/7/10 وذلك يف متام  ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا 
م�عدا لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�شبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �شارع 
ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق 
الرابع والع�شرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 91153 دبي. 
كافة  اح�شار  مع  املذك�ر  الجتماع  حل�ش�ر  قان�نا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يطلب  لذا 

امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى.
 xlnc م�شعل الزرع�ين للمحا�شبة القان�نية - ع�ش� م�ؤ�ش�شة يف

اخلبري املحا�شبي/ د. م�شعل عبداهلل الزرع�ين

دعوة حل�سور
�جتماع �خلربة �ملحا�سبية �لأول

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ال�صعيدة للتطوير والتدريب - �ص ذ م م  
العن�ان : مكتب 405 ملك �شركة كلداري للخدمات املحدودة - الرقة  ال�شكل القان�ين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   796165  : الرخ�شة  رق��م    ، حم��دودة  م�ش�ؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1328305
، وذلك مب�جب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذك�رة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/5/8  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى 
للتدقيق  اجلييريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه���ر   - دي��رة   - ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العن�ان  واملحا�صبة 
امل�شتندات والأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  ه���ر   - دي��رة   - ال�شعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العن�ان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  ال�صعيدة 
للتطوير والتدريب - �ص ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى  2019/5/8 وامل�ثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
رقم �لرخ�سة : 64188

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم �ل�سجل �لتجاري 
�إعالن وحل وت�سفية 

ال�شم التجاري : بي�شب�ك للتجارة العامة - ذ م م   
ذ   - العامة  للتجارة  بي�شب�ك   : ه��ي  اع��اله  امل��ذك���رة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
قان�ن  مب���ج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�ش�ؤولية  ذات  �شركة  م  م 
ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة التنمية 
القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )64188( وقد قرر ال�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

م�شفى  قان�ين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�شفي 
امل��ذك���رة اع��اله خ��الل م��دة )45( ي�ما من تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  القان�ين 

العن�ان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 7447771  ، �ض.ب :  1131

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية    
حكومة عجمان
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 مذكرة  �عالن �ملدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ روكي خلدمات التنظيف 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2019/7/14 يف ال�شاعة 8.30 �ض 

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ش�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. بال�شافة اىل الر�ش�م وامل�شاريف.

ق�سم �لق�سايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�شية
4418/2019 عمايل جزئي 
4420/2019 عمايل جزئي

م
1
2

ال�شم   
مانل ب��شبا ك�مارى ال�ث دراجي
بادهميني �شندراي باتيالجي   

قيمة املطالبة
9011 درهم + التذكرة   
9156 درهم + التذكرة   
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  �عالن بالن�سر

املرجع : 2019/263 
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ عبدالب�شري بازي خيل ، افغان�شتاين  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف  )خمبز العرب( مب�جب  رخ�شة رقم 
)741542( اىل ال�شيد/ تاج حممد غالم �شالح حممد ، افغان�شتاين اجلن�شية  تعديالت 

اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
  �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 257

، هندي  اجلن�شية يرغب يف  امام  ال�شيد/ �شايف حممد �شيخ  بان  ليكن معل�ما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )مركز مل�شة هبه لل�شيدات( مب�جب 
ت�ن�شية اجلن�شية.    ، ال�شيدة/ رفيعه بنت معاوية احللفاوي  رخ�شة رقم )613656( اىل 
التجاري  ال�شم  بتغيري  ويرغب  اخر  اىل  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   : اخرى  تعديالت 
التجاري  ال�شم   - لل�شيدات  هبه  مل�شة  مركز   : ال�شابق  ال�شم   : يلي  كما  وه�  والن�شاط 

اجلديد : مركز ق�شر العرو�ض للتجميل. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2019/4839 

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة ال�طني 
املنذر اإليه : �شعيد ح�شني من�شئى - جمه�ل حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )4.262.293.21( درهم )فقط اربعة ماليني ومائتني 
واثنني و�شتني الف ومائتني وثالثة وت�شعني درهم وواحد وع�شرين فل�شا ل غري( وما ي�شتجد عليها من 
فائدة قان�نية للمنذر خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان 
املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القان�نية قبلكم للزامكم بت�ش�ية املدي�نية املرت�شدة بذمتكم مبا 
فيها طلب بيع العقار رقم 2002 بالطابق رقم 20 مببنى وي�شت هايت�ض 4 رقم 10 البالغ م�شاحته 208.66 
مرت مربع وامل�اقف  JM - 89&90 على قطعة الر�ض رقم 11 مبنطقة اخلليج التجاري باإمارة دبي 
واملره�ن للمنذر طبقا لحكام القان�ن واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حق�ق املنذر القان�نية الخرى.
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2019/4840 

املنذر :  ماجد خمتار حنا ب�شطا
املنذر اليه : �شريف حممد علي عبدالرازق - م�شري اجلن�شية 

فاإن املنذر مب�جب هذا الإنذار يكلف املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره )500.000( 
امل�ؤرخة  ا�شتثمار  اتفاقية  مدي�نية  مقابل  دره���م(  ال��ف  )خم�شمائة   دره���م 
2017/9/25 وحتى 2018/1/17 وما ي�شتجد منه حتى متام ال�شداد وذلك خالل 
خم�شة ايام من تاريخ هذا الإنذار ، علما بانه يف حال اإخاقكم يف ال�شداد خالل 
املدة القان�نية املذك�رة ف�ش�ف يتم اتخاذ كافة الإج��راءات القان�نية �شدكم ، 

ومع احتفاظ املنذر بكافة احلق�ق الأخرى املكف�لة له قان�نا. 
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2019/4844 

املنذر : خالد خلفان حممد �شعيد املطي�عي 
ب�كالة املحاميني / عبدالرحمن ن�شيب وحامد اخلزرجي 

املنذر اليه : يت�جه املنذر اىل املنذر اليه بهذا الإع��الن للعلم مبا جاء به وما ا�شتمل 
عليه ونفاذ مفع�له قان�نا ، فاإنن ننذركم ونكلفكم ب�شرورة ال�فاء باملبلغ و�شداد )مبلغ 
وقدره 160000 درهم مائة و�شت�ن الف درهم( ل�شالح املنذر يف م�عد اق�شاه خم�شة ايام 
من تاريخ ا�شتالمكم لهذا التكليف بال�فاء وال فاإننا �ش�ف نتخذ الإجراءات القان�نية 
يف م�اجهتك وعليه فاإننا نحملكم كافة امل�ش�ؤولية املادية واملعن�ية عن عدم ال�شداد يف 
حق�ق  كافة   حف  مع  وامل�شاريف.   الر�ش�م  كافة  حتميلكم  اىل  ا�شافة  املحدد  امل�عد 

املنذر ب�شائر ان�اعها حال وم�شتقبال. 
  �لكاتب �لعدل
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 �إعالن بالن�سر 

�إمارة دبي - د�ئرة حماكم دبي 
حمكمة  �لحو�ل �ل�سخ�سية 

�عالن تغريو�ثبات قبيلة 
اإماراتي اجلن�شية اىل حمكمة   ، تقدم ال�شيد/ حممد احمد غريب مهدي الرياح 
الأح�ال ال�شخ�شية بطلب تغيري واثبات قبيلة ، ح�شر املذك�ر اعاله وه� بحالته 
املعتربة �شرعا وقرر قائال :  اإننى ارغب يف ا�شافة م�شمى قبيلة )املرزوعي ( وذلك 
ا�شتنادا لقيد ابن عم الأب )غامن عبداهلل الرياح املزروعي( وطلب اثبات ذلك وقد 
ورد اإدارة اجلن�شية والإقامة امل�ؤرخ بتاريخ 2019/6/24 ،  وعلى من لديه اعرتا�ض 

ان يتقدم به ايل الهيئة الإحتادية لله�ية واجلن�شية
ق�سم خدمات �لحو�ل �ل�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�شركة / اأدفان�ض تلك�م منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 2303 (  والكائنة ب���� مدينة دبي 

املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ض ب 35386 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  
واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ،  ترغب هذه ال�شركة  املذك�رة يف 
اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�شطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ  2019/6/19 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
فى  مطالبات  اى  ول��دي��ه  ب��الم��ر  معنى  ط��رف  ب���اأى  ال�شركة  تهيب   ، ل��ذل��ك  وف��ق��ا 
م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 ي�ما من تاريخ هذا الع��الن عن 

طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شادة : اأدفان�ض تلك�م منطقة حرة 

�ض ب : 35386 دبي   ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971442567696+  

info@advancetelecom.ae :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 ي�ما.

��سعار ت�سفية
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  �عالن بالن�سر

املرجع : 757
اإماراتي اجلن�شية   ، الزرع�ين  ال�شيد/ ورثة ح�شني احمد حممد  ليكن معل�ما للجميع بان 
وممثل ال�رثة ال�شيد/ عبدالرحيم ح�شن احمد حممد الزرع�ين ، اإماراتي اجلن�شية ويرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( اىل كل من ال�شيد/ احمد ح�شني احمد 
حممد الزرع�ين - اإماراتي اجلن�شية يف )م�ؤ�ش�شة انرتاك� للتجارة العامة( مب�جب رخ�شة 

رقم )115202( وبرقم ال�شجل )52055(  1- تنازل مالك الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 761

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  هندي    - فرنانديز  جريوم  ج�ن�ش�ن  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل �شيفاك�مار �شيالبان بيالي كري�شنان ك�تي �شيالبان 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  التك�شية والر�شيات وال�شباغ(  بيالى - هندي اجلن�شية يف )مرحبا ملقاولت 
مب�جب رخ�شة رقم )557317( تعديالت اخرى : مت تغيري  ال�شم التجاري من مرحبا ملقاولت التك�شية 
والر�شيات وال�شباغ اىل ال�شم التجاري  مرحبا ملقاولت التك�شية والر�شيات - مت تغيري الن�شاط من 
مقاولت فئة �شاد�شة ، التك�شية والر�شيات ، ا�شباغ اىل الن�شاط اجلديد مقاولت فئة �شاد�شة ، التك�شية 
والر�شيات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 763

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ جا�شم جمعه عبيد زايد الكتبي - الإمارات  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة )51%( وذلك اىل ال�شيدة / مديه بطي جمرن �شلطان املري - الإمارات اجلن�شية 

وال�شيد/ �ش�باير ثامات ثامات م�يدين - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
24% وذلك اىل ال�شيدة / مديه بطي جمرن �شلطان املري - الإمارات اجلن�شية  وال�شيد/ انيل �شاب� بارامباييل 
حمزه بارامباييل - الهند اجلن�شية   يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 25% وذلك اىل ال�شيدة / 
مديه بطي جمرن �شلطان املري - الإمارات اجلن�شية يف ال�ثبة لتجارة م�شتقات النفط - ذ م م  تاأ�ش�شت باإمارة  
ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )740090( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : 
مت تغيري ال�شكل القان�ين من �شركة ذات م�ش�وؤلية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ض ال�احد - ذ م م   وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 759

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد يعق�ب خري دين - باك�شتان اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الباز لتجارة اخلردة 
اىل  وذلك   )754446( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  املعدنية 

ال�شيد/ حممد قا�شم فاروق ميان حممد فاروق - باك�شتان اجلن�شية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

 - الإت�صال  واجهزة  الآيل  احلا�صب  نظم  لت�صميم  لوجيك  ثنك   : ال�شركة  ا�شم 
�ص ذ م م - العن�ان : مكتب رقم O201A1 ملك �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
  ، ذات م�ش�ؤولية حم��دودة   : القان�ين  ال�شكل   - البطني  رق��ة   - دي��رة   - ال مكت�م  را�شد 
رقم الرخ�شة : 785857  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1294160  مب�جب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/6/23  وامل�ثق  اأعاله  املذك�رة  ال�شركة 
اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2019/6/23 بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى 
�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  العن�ان : مكتب  اإىل امل�شفي املعني  مطالبة التقدم 
  - ب�ر�شعيد   - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  م�ؤ�ش�شة حممد  رق��م 914 ملك 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 2973071-04 م�شطحباً  : 2973060-04  فاك�ض  هاتف 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات
 - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  م�ؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العن�ان 
ديرة - ب�ر�شعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 29730 71-04  مب�جب هذا تعلن 
لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
ثنك لوجيك لت�صميم نظم احلا�صب الآيل واجهزة الإت�صال - �ص ذ م م وذلك 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/6/23 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/6/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
   يف  �لدعوى 1536/2019 جتاري جزئي 

�شد املدعي عليه / رائق ن�ر الدين م�شلماين 
املقامة من : م�شرف الهالل - �ض م ع 

مبا ان هناك دع�ى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت الدع�ى رقم )1536/2019( 
وعمال  فاننا  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  يف  م�شرفيا  خبري  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري 
باحكام قان�ن الثبات ل�شنة 1992 م بخ�ش��ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندع�كم حل�ش�ر 
اجتماع خربة  او من ميثلكم قان�نا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العن�ان امل��شح ادناه 
وذلك ي�م الحد امل�افق 2019/7/7 يف متام ال�شاعة 00 : 12 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار كافة 

امل�شتندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ش�ركم لالجتماع.  
دبي ، ديرة ، �شارع ب�ر �شعيد ، برج �شنرتي�ن �شتار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
�خلبري �حل�سابي و�مل�سريف  
حممد �سعيد �ل�سريف 

�عالن بالن�سر
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�إعالن بالن�سر - �لدعوى رقم 160  ل�سنة  2019 عقاري جزئي 
املرف�عة من : �شركة تط�ير جممع دبي لال�شتثمار )ذات م�ش�ؤولية حمدودة( 
�شد : �شركة �شالح احمد عبيد بن ط�ق املري وحريز احمد بن ط�ق )�شركة 
ت�شامنية( ال�شم التجاري : بن ط�ق لليخ�ت - �شابقا - وحاليا - بن ط�ق 
لليخ�ت - ملالكها �شالح بن ط�ق املري �شركة ال�شخ�ض ال�احد - �ض ذ م م . 

املدعي عليهم مدع�ين للح�ش�ر �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد لجتماع 
اخلربة الهند�شية املقرر عقده ال�شاعة 2.00 ي�م الإثنني امل�افق 2019/7/8 
وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�شيخ �شع�د القا�شمي - �شارع عمان 
- مكتب )505( م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغب�ن يف تقدميها 

للخبري.  
�خلبري/د. م�سطفى بن علي �ل�سرياين  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 2 يوليو  2019 �لعدد 12671 

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/4567  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- روجيلي� جي ار نيل�ش�ن كاما�ش� جمه�ل حمل القامة نعلنكم  بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/6  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/

دنيا للتم�يل ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )مائة واربعة وت�شعني 
الف و�شتمائة وت�شعة واربعني درهم وواحد وت�شعني فل�شا( والفائدة القان�نية ب�اقع %9 
من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2018/11/7 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/2051  جتاري كلي 

اىل املحك�م عليه/1- النيل لل�شرافة - فرع دبي 2- كاوه حممد بهل�ل زاده جمه�ل حمل 
الدع�ى  بتاريخ 2019/5/20  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   القامة 
املذك�رة اعاله ل�شالح/�شركة �ش��شيان�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م للمدعي عليها الوىل 
واللمدعي عليه الثاين بالزام املدعي عليهما )النيل لل�شرافة - فرع دبي- كاوه حممد 
مبلغ  العامة(  للتجارة  �ش��شيان�ض  )�شركة  للمدعية  ي�ؤديا  بان  بالت�شامن  زاده(  بهل�ل 
ال�شتحقاق يف  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  ال��دع���ى  �شند  ال�شيك  قيمة  دره��م   )500.000(
2015/7/12 حتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليهما بالت�شامن يف امل�شاريف ومبلغ الف 
لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري  اتعاب  مقابل  درهم 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/3785  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- اليجاندور كابال داجنانان جمه�ل حمل القامة نعلنكم  بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/11  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ذ.م.م  للتم�يل  ل�شالح/دنيا 
متام  وحتى   2018/10/10 من  �شن�يا   %9 ب�اقع  والفائدة  دره��م   )169.686.13(
ال�شداد والزمته بالر�ش�م وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/894  جتاري كلي

اب��� عد�ض  �شامل  ال�شامي 2- علي حممد  ابراهيم  ع���ن  املدعي عليه / 1-ف��ادي  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك م�شر )فرع دبي( قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم   )16.729.092.58( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  م��ش�عها 
وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م 
ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة ي�م الثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة ���ض  ال�����ش��اع��ة:09:30  امل�����اف����ق:2019/7/8 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
ق�سم �لتنفيذ 

�خطار بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية  رقم 1850 ل�سنة 2017      
اىل املحك�م عليه /م�شنع الر�شاد لالأملني�م وال�شغال املعدنية - ذ م م 

بحقكم  ا���ش��درت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معل�ما  ليكن 
حكما  بتاريخ 2017/3/13 يف الق�شية رقم 26 ل�شنة 2016 بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 
)27834( درهم بالإ�شافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 7% من تاريخ 2015/8/18 وحتى 

متام ال�شداد 
ل�شالح املحك�م له/ �شركة ب��شك� للتجارة - ذ م م 

لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل للن�شر. ويف حال 
تخلفك عن احل�ش�ر يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف 

غيابك
رئي�س ق�سم �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
ق�سم �لتنفيذ - �خطار بالن�سر 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية    367 ل�سنة 2019      
اىل املحك�م عليه / ا�شماعيل غل�م ر�شتم �شالح 

ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )369207( درهم ، بالإ�شافة للفائدة القان�نية وب�اقع %5 

من تاريخ املطالبة يف 2018/2/11 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحك�م له/ �شيف خمي�ض علي بن خما�ض املحرزي 

وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  الي�م  تاريخ  من  ي�ما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يت�جب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ش�ر  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
ق�سم �لتنفيذ - �خطار بالن�سر 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية  1870 ل�سنة 2017      
اىل املحك�م عليه / �شركة لي�ا ملقاولت البناء  

ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما  
القان�نية ب�اقع %5  للفائدة  بالإ�شافة   ، بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )727090( درهم 

�شن�يا اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2014/4/9 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحك�م له/ م�ؤ�ش�شة الظبي لتاأجري ال�شقالت 

وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  الي�م  تاريخ  من  ي�ما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يت�جب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ش�ر  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
يف  �لدعوى 2019/4 نز�ع تعيني خربة عقاري - دبي 

املتنازع / ن�شيب�ف كاماندار رايف اجل� 
ب�كالة املحامي / القرق واملطرو�شي للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية 

املعلن اليه / املتنازع �شدها / جمم�عة 32  - �ض ذ م م  
فقد  اعاله  الدع�ى  يف  اخلربة  لعمال  امل�قرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا ي�م الأحد  امل�افق 2019/7/7 يف متام ال�شاعة الثالثة ع�شرا لعقد الجتماع الأول 
للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى 

الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119. 
كافة  اإح�شار  مع  املذك�ر  الجتماع  حل�ش�ر  قان�نا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يطلب  لذا 
ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدع�ى  املتعلقة  امل�شتندات 

وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / حممد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 153 

 دعوة حل�سور
   �لجتماع �لأول للخربة

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
يف �لدعوى رقم  2019/1755 جتاري جزئي 

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين : �شيد �شكندر علي ن�اب علي 
املعلن اليه / املدعي عليه الثالث / م�ن�شي خان را�شيد خان 

الدع�ى  يف  املحا�شبية  اخل��ربة  لعمال  امل���ق��رة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
اعاله فقد حددنا ي�م الأربعاء امل�افق 2019/7/10 وذلك يف متام  ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا 
م�عدا لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�شبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �شارع 
ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق 
الرابع والع�شرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 91153 دبي. 
كافة  اح�شار  مع  املذك�ر  الجتماع  حل�ش�ر  قان�نا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يطلب  لذا 

امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى.
 xlnc م�شعل الزرع�ين للمحا�شبة القان�نية - ع�ش� م�ؤ�ش�شة يف

اخلبري املحا�شبي/ د. م�شعل عبداهلل الزرع�ين

دعوة حل�سور
�جتماع �خلربة �ملحا�سبية �لأول

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ال�صعيدة للتطوير والتدريب - �ص ذ م م  
العن�ان : مكتب 405 ملك �شركة كلداري للخدمات املحدودة - الرقة  ال�شكل القان�ين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   796165  : الرخ�شة  رق��م    ، حم��دودة  م�ش�ؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1328305
، وذلك مب�جب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذك�رة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/5/8  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى 
للتدقيق  اجلييريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه���ر   - دي��رة   - ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العن�ان  واملحا�صبة 
امل�شتندات والأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  ه���ر   - دي��رة   - ال�شعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العن�ان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  ال�صعيدة 
للتطوير والتدريب - �ص ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى  2019/5/8 وامل�ثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
رقم �لرخ�سة : 64188

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم �ل�سجل �لتجاري 
�إعالن وحل وت�سفية 

ال�شم التجاري : بي�شب�ك للتجارة العامة - ذ م م   
ذ   - العامة  للتجارة  بي�شب�ك   : ه��ي  اع��اله  امل��ذك���رة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
قان�ن  مب���ج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�ش�ؤولية  ذات  �شركة  م  م 
ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة التنمية 
القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )64188( وقد قرر ال�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

م�شفى  قان�ين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�شفي 
امل��ذك���رة اع��اله خ��الل م��دة )45( ي�ما من تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  القان�ين 

العن�ان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 7447771  ، �ض.ب :  1131

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية    
حكومة عجمان

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 مذكرة  �عالن �ملدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ روكي خلدمات التنظيف 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2019/7/14 يف ال�شاعة 8.30 �ض 

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ش�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. بال�شافة اىل الر�ش�م وامل�شاريف.

ق�سم �لق�سايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�شية
4418/2019 عمايل جزئي 
4420/2019 عمايل جزئي

م
1
2

ال�شم   
مانل ب��شبا ك�مارى ال�ث دراجي
بادهميني �شندراي باتيالجي   

قيمة املطالبة
9011 درهم + التذكرة   
9156 درهم + التذكرة   

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 2019/263 
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ عبدالب�شري بازي خيل ، افغان�شتاين  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف  )خمبز العرب( مب�جب  رخ�شة رقم 
)741542( اىل ال�شيد/ تاج حممد غالم �شالح حممد ، افغان�شتاين اجلن�شية  تعديالت 

اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
  �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 257

، هندي  اجلن�شية يرغب يف  امام  ال�شيد/ �شايف حممد �شيخ  بان  ليكن معل�ما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )مركز مل�شة هبه لل�شيدات( مب�جب 
ت�ن�شية اجلن�شية.    ، ال�شيدة/ رفيعه بنت معاوية احللفاوي  رخ�شة رقم )613656( اىل 
التجاري  ال�شم  بتغيري  ويرغب  اخر  اىل  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   : اخرى  تعديالت 
التجاري  ال�شم   - لل�شيدات  هبه  مل�شة  مركز   : ال�شابق  ال�شم   : يلي  كما  وه�  والن�شاط 

اجلديد : مركز ق�شر العرو�ض للتجميل. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2019/4839 

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة ال�طني 
املنذر اإليه : �شعيد ح�شني من�شئى - جمه�ل حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )4.262.293.21( درهم )فقط اربعة ماليني ومائتني 
واثنني و�شتني الف ومائتني وثالثة وت�شعني درهم وواحد وع�شرين فل�شا ل غري( وما ي�شتجد عليها من 
فائدة قان�نية للمنذر خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان 
املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القان�نية قبلكم للزامكم بت�ش�ية املدي�نية املرت�شدة بذمتكم مبا 
فيها طلب بيع العقار رقم 2002 بالطابق رقم 20 مببنى وي�شت هايت�ض 4 رقم 10 البالغ م�شاحته 208.66 
مرت مربع وامل�اقف  JM - 89&90 على قطعة الر�ض رقم 11 مبنطقة اخلليج التجاري باإمارة دبي 
واملره�ن للمنذر طبقا لحكام القان�ن واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حق�ق املنذر القان�نية الخرى.
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2019/4840 

املنذر :  ماجد خمتار حنا ب�شطا
املنذر اليه : �شريف حممد علي عبدالرازق - م�شري اجلن�شية 

فاإن املنذر مب�جب هذا الإنذار يكلف املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره )500.000( 
امل�ؤرخة  ا�شتثمار  اتفاقية  مدي�نية  مقابل  دره���م(  ال��ف  )خم�شمائة   دره���م 
2017/9/25 وحتى 2018/1/17 وما ي�شتجد منه حتى متام ال�شداد وذلك خالل 
خم�شة ايام من تاريخ هذا الإنذار ، علما بانه يف حال اإخاقكم يف ال�شداد خالل 
املدة القان�نية املذك�رة ف�ش�ف يتم اتخاذ كافة الإج��راءات القان�نية �شدكم ، 

ومع احتفاظ املنذر بكافة احلق�ق الأخرى املكف�لة له قان�نا. 
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2019/4844 

املنذر : خالد خلفان حممد �شعيد املطي�عي 
ب�كالة املحاميني / عبدالرحمن ن�شيب وحامد اخلزرجي 

املنذر اليه : يت�جه املنذر اىل املنذر اليه بهذا الإع��الن للعلم مبا جاء به وما ا�شتمل 
عليه ونفاذ مفع�له قان�نا ، فاإنن ننذركم ونكلفكم ب�شرورة ال�فاء باملبلغ و�شداد )مبلغ 
وقدره 160000 درهم مائة و�شت�ن الف درهم( ل�شالح املنذر يف م�عد اق�شاه خم�شة ايام 
من تاريخ ا�شتالمكم لهذا التكليف بال�فاء وال فاإننا �ش�ف نتخذ الإجراءات القان�نية 
يف م�اجهتك وعليه فاإننا نحملكم كافة امل�ش�ؤولية املادية واملعن�ية عن عدم ال�شداد يف 
حق�ق  كافة   حف  مع  وامل�شاريف.   الر�ش�م  كافة  حتميلكم  اىل  ا�شافة  املحدد  امل�عد 

املنذر ب�شائر ان�اعها حال وم�شتقبال. 
  �لكاتب �لعدل
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 �إعالن بالن�سر 

�إمارة دبي - د�ئرة حماكم دبي 
حمكمة  �لحو�ل �ل�سخ�سية 

�عالن تغريو�ثبات قبيلة 
اإماراتي اجلن�شية اىل حمكمة   ، تقدم ال�شيد/ حممد احمد غريب مهدي الرياح 
الأح�ال ال�شخ�شية بطلب تغيري واثبات قبيلة ، ح�شر املذك�ر اعاله وه� بحالته 
املعتربة �شرعا وقرر قائال :  اإننى ارغب يف ا�شافة م�شمى قبيلة )املرزوعي ( وذلك 
ا�شتنادا لقيد ابن عم الأب )غامن عبداهلل الرياح املزروعي( وطلب اثبات ذلك وقد 
ورد اإدارة اجلن�شية والإقامة امل�ؤرخ بتاريخ 2019/6/24 ،  وعلى من لديه اعرتا�ض 

ان يتقدم به ايل الهيئة الإحتادية لله�ية واجلن�شية
ق�سم خدمات �لحو�ل �ل�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�شركة / اأدفان�ض تلك�م منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 2303 (  والكائنة ب���� مدينة دبي 

املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ض ب 35386 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  
واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ،  ترغب هذه ال�شركة  املذك�رة يف 
اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�شطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ  2019/6/19 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
فى  مطالبات  اى  ول��دي��ه  ب��الم��ر  معنى  ط��رف  ب���اأى  ال�شركة  تهيب   ، ل��ذل��ك  وف��ق��ا 
م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 ي�ما من تاريخ هذا الع��الن عن 

طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شادة : اأدفان�ض تلك�م منطقة حرة 

�ض ب : 35386 دبي   ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971442567696+  

info@advancetelecom.ae :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 ي�ما.

��سعار ت�سفية
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  �عالن بالن�سر

املرجع : 757
اإماراتي اجلن�شية   ، الزرع�ين  ال�شيد/ ورثة ح�شني احمد حممد  ليكن معل�ما للجميع بان 
وممثل ال�رثة ال�شيد/ عبدالرحيم ح�شن احمد حممد الزرع�ين ، اإماراتي اجلن�شية ويرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( اىل كل من ال�شيد/ احمد ح�شني احمد 
حممد الزرع�ين - اإماراتي اجلن�شية يف )م�ؤ�ش�شة انرتاك� للتجارة العامة( مب�جب رخ�شة 

رقم )115202( وبرقم ال�شجل )52055(  1- تنازل مالك الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 761

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  هندي    - فرنانديز  جريوم  ج�ن�ش�ن  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل �شيفاك�مار �شيالبان بيالي كري�شنان ك�تي �شيالبان 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  التك�شية والر�شيات وال�شباغ(  بيالى - هندي اجلن�شية يف )مرحبا ملقاولت 
مب�جب رخ�شة رقم )557317( تعديالت اخرى : مت تغيري  ال�شم التجاري من مرحبا ملقاولت التك�شية 
والر�شيات وال�شباغ اىل ال�شم التجاري  مرحبا ملقاولت التك�شية والر�شيات - مت تغيري الن�شاط من 
مقاولت فئة �شاد�شة ، التك�شية والر�شيات ، ا�شباغ اىل الن�شاط اجلديد مقاولت فئة �شاد�شة ، التك�شية 
والر�شيات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 763

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ جا�شم جمعه عبيد زايد الكتبي - الإمارات  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة )51%( وذلك اىل ال�شيدة / مديه بطي جمرن �شلطان املري - الإمارات اجلن�شية 

وال�شيد/ �ش�باير ثامات ثامات م�يدين - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
24% وذلك اىل ال�شيدة / مديه بطي جمرن �شلطان املري - الإمارات اجلن�شية  وال�شيد/ انيل �شاب� بارامباييل 
حمزه بارامباييل - الهند اجلن�شية   يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 25% وذلك اىل ال�شيدة / 
مديه بطي جمرن �شلطان املري - الإمارات اجلن�شية يف ال�ثبة لتجارة م�شتقات النفط - ذ م م  تاأ�ش�شت باإمارة  
ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )740090( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : 
مت تغيري ال�شكل القان�ين من �شركة ذات م�ش�وؤلية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ض ال�احد - ذ م م   وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 759

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد يعق�ب خري دين - باك�شتان اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الباز لتجارة اخلردة 
اىل  وذلك   )754446( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  املعدنية 

ال�شيد/ حممد قا�شم فاروق ميان حممد فاروق - باك�شتان اجلن�شية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

 - الإت�صال  واجهزة  الآيل  احلا�صب  نظم  لت�صميم  لوجيك  ثنك   : ال�شركة  ا�شم 
�ص ذ م م - العن�ان : مكتب رقم O201A1 ملك �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
  ، ذات م�ش�ؤولية حم��دودة   : القان�ين  ال�شكل   - البطني  رق��ة   - دي��رة   - ال مكت�م  را�شد 
رقم الرخ�شة : 785857  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1294160  مب�جب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/6/23  وامل�ثق  اأعاله  املذك�رة  ال�شركة 
اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2019/6/23 بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى 
�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  العن�ان : مكتب  اإىل امل�شفي املعني  مطالبة التقدم 
  - ب�ر�شعيد   - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  م�ؤ�ش�شة حممد  رق��م 914 ملك 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 2973071-04 م�شطحباً  : 2973060-04  فاك�ض  هاتف 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات
 - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  م�ؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العن�ان 
ديرة - ب�ر�شعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 29730 71-04  مب�جب هذا تعلن 
لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
ثنك لوجيك لت�صميم نظم احلا�صب الآيل واجهزة الإت�صال - �ص ذ م م وذلك 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/6/23 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/6/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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   يف  �لدعوى 1536/2019 جتاري جزئي 

�شد املدعي عليه / رائق ن�ر الدين م�شلماين 
املقامة من : م�شرف الهالل - �ض م ع 

مبا ان هناك دع�ى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت الدع�ى رقم )1536/2019( 
وعمال  فاننا  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  يف  م�شرفيا  خبري  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري 
باحكام قان�ن الثبات ل�شنة 1992 م بخ�ش��ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندع�كم حل�ش�ر 
اجتماع خربة  او من ميثلكم قان�نا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العن�ان امل��شح ادناه 
وذلك ي�م الحد امل�افق 2019/7/7 يف متام ال�شاعة 00 : 12 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار كافة 

امل�شتندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ش�ركم لالجتماع.  
دبي ، ديرة ، �شارع ب�ر �شعيد ، برج �شنرتي�ن �شتار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
�خلبري �حل�سابي و�مل�سريف  
حممد �سعيد �ل�سريف 

�عالن بالن�سر
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�إعالن بالن�سر - �لدعوى رقم 160  ل�سنة  2019 عقاري جزئي 
املرف�عة من : �شركة تط�ير جممع دبي لال�شتثمار )ذات م�ش�ؤولية حمدودة( 
�شد : �شركة �شالح احمد عبيد بن ط�ق املري وحريز احمد بن ط�ق )�شركة 
ت�شامنية( ال�شم التجاري : بن ط�ق لليخ�ت - �شابقا - وحاليا - بن ط�ق 
لليخ�ت - ملالكها �شالح بن ط�ق املري �شركة ال�شخ�ض ال�احد - �ض ذ م م . 

املدعي عليهم مدع�ين للح�ش�ر �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد لجتماع 
اخلربة الهند�شية املقرر عقده ال�شاعة 2.00 ي�م الإثنني امل�افق 2019/7/8 
وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�شيخ �شع�د القا�شمي - �شارع عمان 
- مكتب )505( م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغب�ن يف تقدميها 

للخبري.  
�خلبري/د. م�سطفى بن علي �ل�سرياين  

�إجتمـــــاع خبــــــرة
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�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/4849(

املنذر : ديرنجي تكن�ل�جيز ليمتد - �ض ذ م م - ب�كالة املحامية م�زه اخلظر 
املنذر اليه :  رهيف حنا ابراهيم 

بال�فاء وننذركم ب�شرورة  نكلفكم   م   م  ذ  - �ض  املنذرة / ديرنجي تكن�ل�جيز ليمتد  وك��الء عن  ب�شفتنا 
�شدادكم اإجمايل قيمة املبالغ املرت�شد يف ذمتكم مل�شلحة املنذرة  والبالغ قدره / 1184329/ درهم )ملي�ن 
ومائة واربعة وثمان�ن الف وثلثمائة وت�شعة وع�شرون درهم اإماراتي( وذلك خالل  مهلة خم�شة ايام من 
تاريخ تبليغكم هذا الإعالن بالن�شر وال �شن�شطر ا�شفني للج�ء اىل الق�شاء املخت�ض ل�شتيفاء قيمة مبلغ 
القان�نية  والف�ائد  وامل�شاريف  الر�ش�م  كافة  حتميلكم  مع   ، املنذر  ل�شالح  ذمتكم  يف  املرت�شد  املطالبة 
عن  التع�ي�شات  لكافة  حتميلكم  اىل  بالإ�شافة   ، املدي�نية  ه��ذه  لقيمة  ب�شدادكم  تاأخركم  على  املرتتبة 

ال�شرار التي تكبدها املنذرة من جراء تقاع�شكم عن �شداد قيمة مبلغ هذه املدي�نية. 
وال�شرر  بالعطل  باملطالبة  التحفظ على حقنا  كامل  وامل�شاريف متحفظني  املحاماة  باتعاب  الزاككم  مع 

نتيجة اعمالكم و�ش�ل اىل احلجز على امالككم حت�شيال لالم�ال املطالب بها. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر
يف �لدعوى رقم 2018/693 تنفيذ جتاري    

م��ش�ع الق�شية :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2017/1277 ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1932191.37( درهم ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف   

اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف   : التنفيذ  طالب   : الع���الن  طالب 
ن���اف حممد احمد حممد مريزا   -1 : املنفذ �شده   : اعالنه  املطل�ب    ، )امل�شرف(   -

احلمادي )ب�شفته مدير جي تي ا�ض لتاأجري ال�شيارا( - جمه�ل حمل القامة. 
اب�ظبي  �ش�ق  لدى  اخلا�شة  ام�الكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم   : الإع��الن  م��ش�ع 
لالوراق املالية وهي عبارة عن �شهم لدى �شركة الدار العقارية ، عدد ال�شم 25 �شهم ، 
�شركة اب�ظبي ال�طنية للطاقة ، عدد ال�شهم 125 �شهم ويف حدود املبلغ املنفذ به وقدره 
)1937211.37( درهم  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا ، بناء على قرار املحكمة 

ال�شادرة بتاريخ 2019/6/18 
رئي�س �لق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم  2019/1506   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ال�شيخ �شلمان بن في�شل �شلمان جا�شم اآل ثاين  
�شاملني  علي  التنفيذ/جابر  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل 
علي املزروعي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )693570( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/1326 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-مالكه بقافدين�نا 2- �شعيد �شامل م�شحار �شامل املتفيج الكتبي 
- جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ احمد ا�شغر طاهري وميثله / على ابراهيم 
حممد احلمادي -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم مببلغ وقدره )40000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 2018/11/23 وحتى ال�شداد التام  و �شم�ل 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2019/7/8  
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2019/215 عمايل جزئي                                                
اىل املحك�م عليه/1- �شاك�ش�ن دريلنغ & اويل �شريفي�شز - م د م �ض  جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/5/29  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ كارل 
جيي�رج �شنايدر حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري :  بالزام  املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )460.690( اربعمائة و�شت�ن الفا و�شتمائة وت�شع�ن درهما اإماراتيا ، والفائدة القان�نية ب�اقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2018/12/26 - عدا التع�ي�ض عن الف�شل التع�شفي 
فمن تاريخ �شريورة احلكم نهائيا - وحتى متام ال�شداد على ان ل تزيد املبلغ املق�شى به ، وتذكرة 
التحق بخدمة  الأع��م��ال للمدعي ولزوجته اىل وطنه عينا ما مل يكن قد  ع���دة على درج��ة رج��ال 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ   ، وامل�شاريف  بالر�ش�م  عليها  املدعي  وال��زم��ت   ، اآخ��ر  عمر  �شاحب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
اآل مكت�م حاكم  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2019/509 جتاري جزئي                                                

اىل املحك�م عليه/1- ني�شن�ايد للمقاولت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
املذك�رة  الدع�ى  يف    2019/3/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
املدعي  ال�شركة  ب��ال��زام   - م  م  ذ  العامة  للمقاولت  املتحدة  ال���لء  ل�شالح/  اع��اله 
اربعمائة وثمانية ع�شر الف  ت���ؤدي لها مبلغ وق��دره  260 و 418 دره��م  عليها بان 
رفع  تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  الزامها  مع  دره��م  و�شت�ن  ومائتان 
الدع�ى احلا�شل يف 2019/1/29 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4856( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : ديباك اناند كيمجي  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
ال��ف ومائتان ثمانية  باإجمايل مبلغ وق���دره 31248 دره��م )واح���د وث��الث���ن  الن���ذار  ه��ذا 
واربع�ن درهم( - بخ�ش��ض مركبة هي�نداي الينرتا - م�ديل 2013 ، ازرق الل�ن - رقم 
ايام من  ، وذلك خالل �شبعة   K الل�حة )42530( جهة ترخي�ض دبي - خ�ش��شي - فئة 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/1/4857( 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 
ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 

املنذر اليه : �شعيد خمي�ض عبيد �شامل البدواوي  
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر هذا 
ت�شعة  وثمامنائة  الف  وع�شرون  اثنان  )مائة  دره��م   122899.25 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  الن��ذار 
وت�شع�ن درهم وخم�شة وع�شرون فل�شا( - بخ�ش��ض مركبة ني�شان باترول ، م�ديل 2016 ، رمادي 
الل�ن - رقم الل�حة )7224( جهة ترخي�ض دبي - خ�ش��شي - فئة I ، وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4858( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : اجن�ض لغاديا ما�شيدا  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 46110 درهم )�شتة واربع�ن الف ومائة وع�شرة درهم( - 
بخ�ش��ض مركبة ميت�ش�بي�شي لن�شر - ، م�ديل 2015 ، ف�شي الل�ن - رقم الل�حة )81329( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�ش��شي - رمز الل�حة P ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4862( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : �شلطان القمر �شاهني حممد اكرم  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
الف وخم�شمائة  واربع�ن  دره��م )مائة ثالثة  وق��دره 143552  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  هذا 
اثنان وخم�ش�ن درهم( - بخ�ش��ض مركبة لكز�ض RX350  ، م�ديل 2015 ، ابي�ض الل�ن 
�شبعة  ، وذل��ك خ��الل   Q دب��ي - خ�ش��شي - فئة  الل�حة )13739( جهة ترخي�ض  رق��م   -
ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4860( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : ما�شيميليان� مينج�ل  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
و�شتمائة خم�شة وثمان�ن  الف  دره��م )ثمان�ن  وق��دره 80685  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  هذا 
درهم( - بخ�ش��ض مركبة لينك�لن MK X  ، م�ديل 2013 ، بني الل�ن - رقم الل�حة 
)70493( جهة ترخي�ض دبي - خ�ش��شي - فئة M ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4865( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : ماريج�ى داماي� اوبيال  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا الن��ذار باإجمايل مبلغ وقدره 93510 درهم )ثالثة وت�شع�ن الف وخم�شمائة وع�شرة 
درهم( - بخ�ش��ض مركبة ه�ندا - CR-V ، م�ديل 2015 ، رمادي الل�ن - رقم الل�حة 
)21172( جهة ترخي�ض دبي - خ�ش��شي -  رمز الل�حة  R ، وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4859( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : عليه ن�ر جازيفا  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
الف ثالثمائة وثالث�ن  واربع�ن  باإجمايل مبلغ وق��دره 47330 درهم )�شبعة  الن��ذار  هذا 
الل�حة  رق��م   - ال��ل���ن  اح��م��ر   ، م���دي��ل 2014   ، ج����ك   ني�شان  - بخ�ش��ض مركبة  دره���م( 
)64045( جهة ترخي�ض دبي - خ�ش��شي - فئة C ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4864( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : �شنجاي �شنيغ بادام �شينغ  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
واربعة  الف وثمامنائة  باإجمايل مبلغ وق��دره 33804 درهم )ثالثة وثالث�ن  الن��ذار  هذا 
الل�حة  رق��م   - الل�ن  ابي�ض   ،  2014 م�ديل   ، ياري�ض   ت�ي�تا  مركبة  بخ�ش��ض   - دره��م( 
اي��ام من  ، وذل��ك خالل �شبعة   S )30847( جهة ترخي�ض دبي - خ�ش��شي - رمز الل�حة 
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4861( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : اجن� كري�شنا �ش�ماناتان كري�شنان  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 30804 درهم )ثالث�ن الف وثمامنائة واربعة درهم( - 
بخ�ش��ض مركبة ميت�ش�بي�شي لن�شر  ، م�ديل 2016 ، رمادي الل�ن - رقم الل�حة )95112( 
اي��ام من تاريخ ن�شر هذا  ، وذل��ك خ��الل �شبعة   N جهة ترخي�ض دب��ي - خ�ش��شي - فئة 
الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/1/4866( 
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

ب�كالة املحامي/ را�شد النعيمي 
املنذر اليه : ان�شار الدين ا�شرف الدين  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة �شداد املبالغ امل�شتحقة امل��شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 46170 درهم )�شتة واربع�ن الف ومائة و�شبع�ن درهم( - 
بخ�ش��ض مركبة ت�ي�تا ك�رول  ، م�ديل 2015 ، ابي�ض الل�ن - رقم الل�حة )36951( جهة 
ترخي�ض دبي - خ�ش��شي - فئة R ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، 
ويف حالة رف�ض ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة 

القان�نية مع حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2712  تنفيذ مدين  
)جي  امل�اقع  حتديد  اجهزة  لتجارة  تكن�ل�جي  جلف  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�ش�يدي - جمه�ل حمل  بي ا�ض( وميثلها قان�نا / احمد م��رزوق بخيت 
املتكاملة )�ض  الإم��ارات لالإت�شالت  �شركة  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  به وقدره )22067.04( درهم اىل طالب  املنفذ 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف �لدعوى رقم 2018/2551  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- را�شي العجارمه لتجارة املياه املعدنية )�ض ذ م م( 
وميثلها قان�نا / را�شي فالح ر�ش�ان العجارمه - جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9100.52( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف �لدعوى رقم 2018/2552  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- اي اي ا�ض العاملية للحل�ل املتكاملة ذ م م - وميثلها 
التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  ع��زت - جمه�ل حم��ل  �شريف حممد 
اأقام عليك الدع�ى  �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )17965.44(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 2019/548  تنفيذ مدين  

ان  القامة مبا  �شفيق جمه�ل حمل  ���ش��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )10452.26( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/547  تنفيذ مدين  
ليت�ن جمه�ل  ال��دي��ن حممد حممد  ع��الء  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7099.15( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 2019/544  تنفيذ مدين  

املطرو�شي  خلفان  عبيد  ع���ادل  عبدالعزيز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12703.46( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/957  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-كافيار املمتاز 2- وحيد ي��شف علي حممد ب�شفته كفيل �شامن 
ملدي�نية كافيار املمتاز جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك امل�شرق �ض.م.ع قد 
والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  م��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
املحاماة والفائدة  مببلغ وقدره )2.065.891.00( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شن�يا   %12
�ض  ال�شاعة:09:30  امل���اف��ق:2019/7/10  الربعاء  ي�م  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  بال 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف �لدعوى رقم 2018/77  بيع عقار مرهون   

م��ش�ع الق�شية:طلب بيع عقار مره�ن باملزاد العلني مب�جب القان�ن رقم 14 ل�شنة 
2008 ب�شان الرهن التاأميني يف امارة دبي.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك اب�ظبي التجاري �ض.م.ع
املطل�ب اعالنه:املنفذ �شده:1- ارونا �شالم راجنا راجان 2- را�شمى كا�شى في�ش�اناتى 

جمه�ل حمل القامة
م��ش�ع العالن:

املنطقة   - �شكنية  �شقة  ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
الرب�شاء جن�ب الرابعة - رقم الر�ض 1184 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى �ش�بها داف�ديل 
- رقم ال�حدة 407 - رقم الطابق 4 - امل�شاحة 54.18 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به 

)384021( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/554  تنفيذ مدين  
حمل  جمه�ل  �شم�ئيل  ثابت  ام��ري  ا�شامه  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8751.45( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/562  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- خمتار ان�ر حممد احمد جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م 
ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17741.76( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/553  تنفيذ مدين  
بالتعاقد/ف�شل  ميثلها  لالعالن  ميديا  امباكت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  اجلليل  عبد  ب�ت�منجلت  احل��ق 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10877.67(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/572  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- مطعم ومقهى رو�شانا - ميثلها قان�نا/علي ح�شن 
التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  اخل��م��ريي  ح�شن  علي 
اأقام عليك الدع�ى  �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10799.10(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/557  تنفيذ مدين  
روم��ريو جمه�ل حمل  بالكا  ليم�يل  ري��ان  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8044.58( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/586  تنفيذ مدين  
جمه�ل  الرا�شدي  �شعيد  علي  عبداهلل  حمد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9551.10( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/550  تنفيذ مدين  
املنفذ �شده/1- ه�شام احمد الدخريي حممد جمه�ل حمل  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13557.38( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/568  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- كراج زين لكهرباء ال�شيارات وميثلها قان�نا/حممد 
را�شد عبد القادر جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11872.18( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/560  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��ي��د ع��ل��ي ح�����ش��ني ج��ع��ف��ري ���ش��ي��د جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6758.51( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/563  تنفيذ مدين  
املنفذ �شده/1- ماجد عبدالرحمان بن �شابر جمه�ل حمل  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13056.91( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/561  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- كري�شتال �شاين لل�شفر �ض.ذ.م.م وميثلها بالتعاقد/
جمدي ح�شني ابراهيم الغمراوي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )14968.54(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/853  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- تيك�ش�ر ماجنمنت�ض جي ال تي وميثلها بالتعاقد/
ح�شني �شهاب افتاب ح�شني افتاب جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )15872.84(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
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                         يف �لدعوى رقم 2019/556  تنفيذ مدين  
����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ك�م�ديتيزانرتتريد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة  حمل  جمه�ل  كاليل  ك���زي  �شرييان  جيك�ب  قان�نا  وميثلها 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  قد 
املنفذ به وقدره )10064.54( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/564  تنفيذ مدين  
املنفذ �شده/1- عبداهلل �شامل احمد ذروان احلارثي جمه�ل  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16280.96( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/552  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- المراء لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م ميثلها بالتعاقد 
�شتيف الن جازية جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )6015.50( درهم  املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/566  تنفيذ مدين  
النعيمي  اجل��ف��ايل  �شلطان  ن��ا���ش��ر  �شلطان  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12906.15( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/558  تنفيذ مدين  
فروملت جمه�ل حمل  ه��ارد  ايبريد  مي�شيل  املنفذ �شده/1-  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8891.67( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/585  تنفيذ مدين  
جمه�ل  البل��شي  م��راد  حممد  عبا�ض  وليد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14762.58( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/549  تنفيذ مدين  
الكهروميكانيكية  امل��ع��دات  لرتكيب  ال���رق��اء  ب���اب��ة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ض.ذ.م.م ميثلها قان�نا ق��شني ر�شا ظفر ح�شني مقا�شى جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض 
م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )18559.44( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/569  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- مرافئ لل��شاطة التجارية �ض.ذ.م.م ميثلها قان�نا/
ال�شايف جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اب��راه��ي��م حاجي  ب��رك��ات  حممد 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13049.17( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/559  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- عمران خان خان عزيز جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م 
ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )5867.8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/573  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- نظري منري خان جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )17624.88( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/575  تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه���ل  �شري  فلك  �شري  فلك  و�شيم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )29669.67( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/577  تنفيذ مدين  
مالكها/ ميثلها  ال�شيارات  لت�شليح  احللمية  ك��راج  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمم�د حممد ال�شيد �شالمة جعفر جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )27736.06(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

»الحتادية لل�ضرائب« : »ال�ضريبة النتقائية« 
اأ�ضهمت يف تقليل ا�ضتهالك » التبغ« واملنتجات ال�ضارة

•• اأبوظبي-وام:

حققتها  التي  الإيجابية  النتائج  على  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأك��دت 
الإن�شان  ب�شحة  ال�شارة  ال�شلع  مكافحة  جم��ال  يف  النتقائية  ال�شريبة 
ب�شحة  ال�����ش��ارة  وامل��ن��ت��ج��ات  التبغ  ا�شتهالك  ن�شب  انخفا�ض  ع��ن  كا�شفة 
الإن�شان على م�شت�ى الدولة. وقالت الهيئة يف هذا ال�شاأن اإن تلك امل�ؤ�شرات 
ت�شريع  مقدمتها  ويف  ال�شريبة  لتطبيق  الرئي�شة  الأه��داف  حتقيق  ت�ؤكد 
وترية بناء جمتمع اآمن و�شحي عرب تخفي�ض ن�شبة ا�شتهالك ال�شلع التي 
التاأثري الإيجابي  اإىل  واأ�شارت  اأفراد املجتمع وج�دة احلياة.  ت�شر ب�شحة 
لل�شريبة النتقائية يف تخفي�ض قيمة جتارة الدولة اخلارجية من التبغ 
.. من�هة  املنتجات  تلك  الطلب على  ن�شب  انخفا�ض  يعني  ما  و م�شتقاته 
كامل�شروبات  ال�شارة  املنتجات  من  املحلي  ال�شتهالك  ن�شبة  انخفا�ض  اإىل 
الغازية وم�شروبات الطاقة وفقاَ لبيانات مركز الإح�شاء وه� ما �شينعك�ض 
القيمة  �شريبة  اأن  الهيئة  اأو�شحت  و  الإن�شان.  �شحة  على  مبا�شر  ب�شكل 
امل�شافة لقت ارتياحاً ملح�ظاً من قبل العديد من اجلهات املعنية حملياً 
املت��شط  ل�شرق  الإقليمي  املكتب  وه� ما عرب عنه تقرير  ودولياً  واإقليمياً 
التابع ملنظمة ال�شحة العاملية والذي اأ�شاد بجه�د دولة الإمارات يف جمال 
منتجات  على  النتقائية  ال�شريبة  فر�ض  خ��الل  م��ن  التدخني  مكافحة 
للم�ؤ�شرات  الدائمة  متابعتها  الهيئة  اأك���دت   .. مت�شل  �شياق  يف  و  التبغ. 
اخلا�شة بتطبيق ال�شريبة النتقائية .. م�شرية اإىل حتقيق جناح ملح�ظ 
على امل�شت�يات كافة �ش�اء من حيث اآليات التطبيق التي متيزت بالب�شاطة 
وال��ش�ح باأنظمة اإلكرتونية تعد الأحدث من ن�عها يف هذا املجال اأو من 
حيث م�شت�ى ا�شتجابة قطاعات الأعمال للتطبيق مبعدلت التزام جيدة 
بالإ�شافة اإىل ظه�ر العديد من الآثار الإيجابية امللم��شة ف�شاًل عن زيادة 
املقدمة لأفراد املجتمع.  الت��شع احلك�مي باخلدمات  املالية لدعم  امل�ارد 
الر�شيدة  القيادة  ت�جيهات  ظل  يف  الإيجابية  النتائج  ه��ذه  حتققت  وق��د 
يف  وامل�شاهمة  عام2021  بحل�ل  العامل  دول  اأف�شل  من  الإم���ارات  جلعل 
ها �شمن “ القت�شادات  احلفاظ على املكانة التناف�شية املتقدمة للدولة بعدِّ
القائمة على الإبداع والبتكار«. كانت الإمارات قد بداأت تطبيق ال�شريبة 
النتقائية اعتباراً من الأول من اأكت�بر 2017 على �شلع معينة كامل�شروبات 
الغازية بن�شبة %50 ومنتجات التبغ وم�شروبات الطاقة بن�شبة 100% 
ويهدف تطبيقها ب�شفة اأ�شا�شية اإىل احلد من ا�شتهالك هذه ال�شلع ال�شارة 

و ال�شتفادة من الإيرادات يف اخلدمات العامة.

 تعاونية الحتاد تتيح �ضراء اأ�ضهمها 
ملواطني الدولة �ضبتمرب املقبل

•• دبي -وام:

اأع���ل���ن���ت ت���ع���اون���ي���ة الحت�������اد - اأك����رب 
الدولة  يف  ال�شتهالكية  التعاونيات 
كافة  الدولة  م�اطني  باإمكان  اأن��ه   -
الأول من  من  اعتباراً  اأ�شهمها  �شراء 
�شهر �شبتمرب 2019، وذلك يف اإطار 
حر�شها على فتح املجال اأمام جميع 
وتعظيم  فيها  لال�شتثمار  امل�اطنني 
الفائدة لهم. وقال �شعادة ماجد حمد 
رحمه ال�شام�شي رئي�ض جمل�ض اإدارة 
تعاونية الحتاد اإن هذه اخلط�ة تاأتي 
ثمرة جه�د جمل�ض الإدارة على مدار 

الأع�ام املا�شية و�شعيه امل�شتمر لتمكني التعاونيات ال�شتهالكية من الت��شع 
والنت�شار يف اإمارات الدولة الأخرى، اإىل جانب ال�شماح للم�اطنني بتحقيق 
ع�ائد مادية وا�شتثمار اأم�الهم يف م�ؤ�ش�شة اقت�شادية وطنية مميزة حتقق 
اأداء مايل ق�ي ومت�شاعد يف وقت واحد . واأ�شاف اأنه يحق مل�اطني دولة 
م�شاهمني  ي�شبح�ا  واأن  التعاونية  اأ�شهم  �شراء  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
فيها اعتباراً من الأول من �شهر �شبتمرب 2019، وباإمكانهم الت�جه من 
الي�م اإىل مركز امل�شاهمني يف احتاد م�ل يف دبي واإح�شار امل�شتندات املطل�بة 
للت�شجيل كم�شاهمني يف تعاونية الحتاد، م��شحاً اأن جمل�ض اإدارة تعاونية 
الحتاد قرر فتح باب �شراء اأ�شهمها مل�اطني الدولة كافة بعد م�افقة وزارة 
اإىل  ال�شتهالكية  التعاونيات  انتقال  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ�شار   . القت�شاد 
مظلة وزارة القت�شاد �شي�شهم يف حتقيق ف�ائد عديدة للم�اطنني وتعظيم 
دور التعاونيات ال�شتهالكية يف احلفاظ على الأ�شعار و�شبط �ش�ق جتارة 
التجزئة يف الدولة واإ�شراكها ب�ش�رة فاعلة يف بناء خمزون غذائي وطني 
ا�شرتاتيجي م�شتدام، كما �شيفتح جمالت وا�شعة اأمام امل�اطنني لال�شتثمار 
وزيادة م�ارد دخلهم وي�شهم يف تكثيف اجله�د املبذولة خلدمة املجتمع من 
خالل زيادة اإطالق املبادرات والربامج ودعم اأن�شطة اجلهات املختلفة التي 
ت�شهم بتحقيق اأهداف القيادة الر�شيدة برفع م�شت�يات اخلدمات مبا يف�ق 
ت�قعات اأفراد املجتمع. وذكر اأن العديد من امل�اطنني يرغب�ن منذ فرتة 
ط�يلة يف �شراء اأ�شهم تعاونية الحتاد ملا حققته وحتققه من اأداء مميز يف 
ال�ش�ق وتربعها على عر�ض التعاونيات ال�شتهالكية يف الدولة من حيث ق�ة 
الأداء املايل وج�دة املنتجات واخلدمات املقدمة للم�شتهلكني ودورها الق�ي 
يف امل�شاهمة املجتمعية، وقد اأتت الفر�شة املنا�شبة لتحقيق تطلعاتهم وميثل 
ذلك اأحد اأهداف تعاونية الحتاد يف اإ�شعاد املجتمع باأفراده وفئاته كافة من 
�شركاء يف  ب�شفتهم  اأو مقيمني  لها  وزبائن  م�شاهمني  ب�شفتهم  م�اطنني 

النجاح من خالل ثقتهم الغالية التي منح�ها لتعاونية الحتاد.

ا�صتعر�صت الفر�ص ال�صتثمارية يف القطاعات القت�صادية وال�صياحية والثقافية يف الإمارة

غرفة ال�ضارقة تدعو ل�ضت�ضراف فر�ش ال�ضتثمار املتبادل مع فرن�ضا
•• ال�شارقة-الفجر:

دعت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، رجال 
الأعمال وامل�شتثمرين يف اإمارة ال�شارقة اإىل 
ال�شتثمارية  الفر�ض  واقتنا�ض  ا�شت�شراف 
املتبادلة مع جمتمع الأعمال يف اجلمه�رية 
جديدة  اآف��اق  فتح  يف  ُي�شهم  مبا  الفرن�شية، 
العالقات  وت��ط���ي��ر  وتنمية  ال�����ش��راك��ة  م��ن 
العريقة  والثقافية  والتجارية  القت�شادية 

بني الإمارات وجمه�رية فرن�شا.
داخل  ك�ش�ق  فرن�شا  اأهمية  الغرفة  واأك��دت 
ا�شتعدادها  ُم���ب���دي���ة  الأوروب����������ي،  الحت������اد 
اأوجه الدعم للقطاع اخلا�ض  لتقدمي كافة 
الإم��ارة لبناء �شراكات عمل مع جمتمع  يف 
الأع�����م�����ال ال���ف���رن�������ش���ي يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت 
التبادل  ت�شهيل  على  والعمل  ال�شتثمارية، 
التي  ال�طنية  املنتجات  ودخ����ل  ال��ت��ج��اري 
تتمتع باأعلى امل�ا�شفات العاملية اإىل ال�ش�اق 

الفرن�شية.
“امللتقى  ف����ع����ال����ي����ات  خ�������الل  ذل�������ك  ج�������اء 
الذي  وفرن�شا”،  ال�شارقة  بني  القت�شادي 
“الثنني”  الي�م  الغرفة يف مقرها  نظمته 
الفرن�شي  الأع���م���ال  جمل�ض  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
يف دب�����ي والإم�������������ارات ال�������ش���م���ال���ي���ة، ومت���ت 
ال�شتثمارية  ال���ف���ر����ض  م��ن��اق�����ش��ة  خ���الل���ه 
القطاعات  يف  الفرن�شية  لل�شركات  املت�فرة 
الق��ت�����ش��ادي��ة، وال�����ش��ي��اح��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

اإمارة ال�شارقة.
بن  ع��ب��داهلل  �شعادة  امللتقى  فعاليات  ح�شر 
اإدارة غرفة  �شلطان الع�ي�ض رئي�ض جمل�ض 
ل�دوفيك  و�شعادة  ال�شارقة  و�شناعة  جتارة 
ب�ي ال�شفري الفرن�شي لدى دولة الإمارات 
العربية املتحدة، و�شعادة خالد جا�شم املدفع 
رئي�ض هيئة المناء التجاري وال�شياحي يف 
مدير  اأمني  اأحمد  حممد  و�شعادة  ال�شارقة 
�شعادة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شارقة،  غرفة  ع��ام 
الأعمال  جمل�ض  رئي�ض  ب�ن�تيل  ج���ف��روا 
جمعة  وحم���م���د  ال�����دول�����ة،  يف  ال���ف���رن�������ش���ي 
ال�شارقة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل�����ش��رخ 
يف  املبا�شر”ا�شتثمر  الأج��ن��ب��ي  لال�شتثمار 
ال�شارقة”، وجنالء املدفع، املدير التنفيذي 
ل��ري��ادة الأع���م���ال )�شراع(،  ال�����ش��ارق��ة  مل��رك��ز 
الدوائر والهيئات  وم�ش�ؤولني من عدد من 
القطاع  م���ن مم��ث��ل��ي  وح�����ش��د  احل��ك���م��ي��ة 

اخلا�ض يف ال�شارقة وفرن�شا.
واق���ع ومم��ي��زات عدد  امللتقى  وا���ش��ت��ع��ر���ض   
ال�شارقة،  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
امل�شرتكة  ال�شتثمارية  بالفر�ض  والتعريف 
يف قطاعات اقت�شادية حي�ية ت�شمنت قطاع 
الطاقة وال�شتدامة، وقطاع املناطق احلرة 
العايل  التعليم  وقطاع  احلك�مي،  والقطاع 
وامل�شاريع  الأعمال  ري��ادة  وقطاع  والثقافة، 
ال�شياحة  وق���ط���اع  وامل��ت������ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية 
وال�شيافة، وقطاع الرعاية ال�شحية، واأتاح 

امل��ل��ت��ق��ى ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ني م���ن رجال 
بنظرائهم  لاللتقاء  البلدين  يف  الأع��م��ال 
املتاحة  وال�شتثمار  التعاون  فر�ض  ملناق�شة 
لدى اجلانبني، وتق�ية العالقات التجارية 
ال�شارقة  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  وت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ث��م��ار 

وفرن�شا.

مكانة متميزة كمقر
 مثايل لل�صركات الفرن�صية

اهلل  عبد  �شعادة  رّح��ب  امللتقى،  م�شتهل  ويف 
الأعمال  جمل�ض  باأع�شاء  الع�ي�ض  �شلطان 
الفرن�شي، متمنياً اأن ي�شهم امللتقى يف تعزيز 
والتعاون  والتجارية  القت�شادية  العالقات 
دولة  اأن  م���ؤك��دا  ال�شديقني،  البلدين  ب��ني 
املتحدة جتمعها عالقات  العربية  الإم��ارات 
�شيا�شية واقت�شادية واجتماعية متميزة مع 

فرن�شا.
يعك�ض  امللتقى  تنظيم  اأن  الع�ي�ض  واأ���ش��اف 
اإم����ارة  ب��ه��ا  ال��ت��ي حت��ظ��ى  ال�شمعة احل�����ش��ن��ة 
القت�شادي  امل�شت�ى  على  لي�ض  ال�����ش��ارق��ة 
والعلمية  الثقافية  مكانتها  وامن��ا  فح�شب 
ت�ليه  وم��ا  ال��ع��امل��ي،  امل�شت�ى  على  املتميزة 
الثقافة  ن�شر  �شعيد  على  كبري  اهتمام  من 
و�شناعة الكتاب والفكر والبحث والرتجمة 
اآخ��ر اجن���ازات المارة  ك��ان  والفن�ن وال��ت��ي 
اخ��ت��ي��اره��ا ع��ا���ش��م��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب للعام 
2019 من منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة )الي�ني�شك�( وذلك كتت�يج 
ال�شم�  بذله �شاحب  دوؤوب وم�شتمر  جلهد 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�ش� املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة،
اإىل ربط  ت�شعى  ال�شارقة  “اإن غرفة  وقال: 
اجلهات احلك�مية واخلا�شة ورواد الأعمال 
ال�شتثمارية  اجل���ه���ات  م���ع  الإم����ارات����ي����ني 
وتعريف  ف���رن�������ش���ا،  يف  الأع�����م�����ال  ورج�������ال 

مبق�مات  ال��ف��رن�����ش��ي  الأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع 
ال�����ش��ارق��ة الق��ت�����ش��ادي��ة، وم��ا تتمتع ب��ه من 
فر�ض ا�شتثمارية، وال�شعي نح� اإيجاد اآلية 
م�شيفا  اجلانبني”،  ب��ني  م�����ش��رتك��ة  ع��م��ل 
اأن ال��ع��الق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني الإم�����ارات 
وفرن�شا تتميز باحلي�ية والتن�ع، من خالل 
اللتزام الثنائي بتعزيز العالقات ال�شيا�شية 
وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة، ف�����ش��ال عن 
والثقايف،  وال���رتب����ي،  الع�شكري،  ال��ت��ع��اون 

والعلمي، والتقني.
بني  ال���ع���الق���ات  اأن  اإىل  ال��ع���ي�����ض  واأ�����ش����ار 
املا�شية  ال�����ش��ن���ات  خ��الل  �شهدت  البلدين 
واأهمها  ع��دة  جم���الت  يف  ملح�ظا  ت��ط���را 
ال�شركات  ُت�����ق�����دم  ح���ي���ث  الق����ت���������ش����ادي����ة، 
يف  م���ؤث��رة  اإ�شهامات  الفرن�شية  واخل���ربات 
ما  وه��ذا  الإم���ارات،  لدولة  التنمية  م�شرية 
للب�شائع  التجارية  امل��ب��ادلت  حجم  ي���ؤك��ده 
البلدين، حيث حتتل الإمارات  وال�شلع بني 
جمل�ض  دول  م�شت�ى  على  الثانية  املرتبة 
التجارة  اأ�ش�اق  بني  من  اخلليجي  التعاون 
ال�شادرات  قيمة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  الفرن�شية، 
ي���رو، وحجم  مليار   3.4 بلغت   الفرن�شية 
املبادلت التجارية بني البلدين 4.5 مليار 
600 فرع  اأك�����ر م���ن  ي����ج���د  ك��م��ا  ي�������رو، 
الإم���ارات،  يف  العاملة  الفرن�شية  لل�شركات 
وم��ع��ظ��م��ه��ا م���ن ال�������ش���رك���ات ال����ك����ربى، كما 
يف  خليجي  م�شتثمر  اأك��رب  الإم����ارات  تعترب 

جمه�رية فرن�شا. 
واأكد الع�ي�ض اأن اإمارة ال�شارقة حتتل مكانة 
ال�شركات  لعمليات  م��ث��ايل  كمقر  متميزة 
و�شل  حيث  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  الفرن�شية 
ع���دد ال�����ش��رك��ات ال��ف��رن�����ش��ي��ة امل�����ش��ت��ث��م��رة يف 
و�شلت  فيما  ���ش��رك��ة،   113 اإىل   ال�����ش��ارق��ة 
قيمة �شادرات واإعادة �شادرات ال�شارقة اإىل 
�شهادات  ح�شب  دره���م  ملي�ن   30 فرن�شا  

اأن هذه  الغرفة، م�ؤكدا  ال�شادرة عن  املن�شا 
اإطار  ت��شيع  اإىل  منطلقا  ُت��ع��د  امل���ؤ���ش��رات 
فعاليات  وتنظيم  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
م�����ش��رتك��ة م�����ش��ت��ق��ب��ال، ف�����ش��ال ع���ن حتفيز 
املعار�ض  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع 
والأح�������داث الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام لدى 

اجلانبني.

اأهم الوجهات القت�صادية
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���ش��ع��ادة ل���دوف��ي��ك ب����ي اأن 
ال�جهات  اأه���م  اإح���دى  تعد  ال�شارقة  اإم���ارة 
القت�شادية جلمه�رية فرن�شا، واأن ال�شفارة 
ترحب بالتعاون مع غرفة ال�شارقة وتن�شيق 
اجله�د امل�شرتكة التي  من �شاأنها اأن ُت�شهم 
مراحل  اإىل  القت�شادية  العالقات  دف��ع  يف 
ي��خ��دم جمتمع الأعمال  ت��ق��دم��اً، مب��ا  اأك���ر 
ل��دى كل  القطاع اخل��ا���ض  وي��دع��م تطلعات 
جانب على ال�شعيد التجاري وال�شتثماري، 
م�شيفا اأن امللتقى القت�شادي حمطة هامة 
القت�شادية  القطاعات  على  ال�ش�ء  لإلقاء 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ب��ادل اخلربات 
وت��ع��زي��ز ف��ر���ض ال��ت��ع��اون وال���ش��ت��ث��م��ار، كما 
على  العمل  يف  ال�شارقة  غرفة  جه�د  ثّمن 
العالقات،  ت��ط���ي��ر  ب��ه��دف  امللتقى  تنظيم 
اإىل جانب ما تقدمه من ت�شهيالت لرجال 
يف  العاملة  و�شركاتهم  الفرن�شيني  الأعمال 
المارة، داعياً امل�شتثمرين يف دولة الإمارات 
ل��زي��ارة ب��الده وال��ت��ع��رف على اأه��م الفر�ض 

ال�شتثمارية مبختلف القطاعات.
اأن  ب�ن�تيل  ج���ف��روا  ���ش��ع��ادة  اع��ت��رب  فيما   
العالقات  اإىل  ج��دي��دة  اإ�شافة  يعد  امللتقى 
اأهمية  على  م���ؤك��دا  وال�����ش��ارق��ة  فرن�شا  ب��ني 
الإم������ارة ك���ج��ه��ة ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ل��ف��رن�����ش��ا، ملا 
متتلكه من بيئة حا�شنة لالأعمال، لفتا اإىل 
الثنائية  العالقات  العمل على دفع  �شرورة 

القت�شادية والتجارية اىل مزيد من النم� 
والزدهار، مبا ي�ؤ�ش�ض اإىل التعاون الإيجابي 
امل�شالح  ي��خ��دم  ال���ذي  امل��ت��ب��ادل  وال�شتثمار 
ا�شتك�شاف  ويعزز  اجلانبني،  بني  امل�شرتكة 
املزيد من الفر�ض ال�شتثمارية املت�فرة يف 

خمتلف القطاعات.

 حتفيز جمتمعات الأعمال
 واملجال�ص القت�صادية

���ش��ع��ادة حممد  ق���ال  امل��ل��ت��ق��ى،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
اأن  ال�شارقة  غرفة  ع��ام  مدير  اأم��ني،  اأحمد 
ال��ل��ق��اء م��ع ال���ف��د ال��ف��رن�����ش��ي ال���زائ���ر �شكل 
ذات  الأم�����ر  ك��اف��ة  ملناق�شة  م���ات��ي��ة  فر�شة 
وال�شتثماري  التجاري  بالتعاون  العالقة 
اللقاءات  ه���ذه  ان  م��ع��ت��رباً  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 
القطاعات  ك��اف��ة  م��ع  املبا�شرة  والفعاليات 
ركيزة  ت��ع��دُّ  ال�شديقة  ل��ل��دول  القت�شادية 
اأ���ش��ا���ش��ا يف خطط دع��م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف 
وقدراته  ب��اإم��ك��ان��ات��ه  وال��ت��ع��ري��ف  ال���دول���ة، 
ال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة، وال������رتوي������ج الق���ت�������ش���ادي 
الأعمال  جمتمعات  وحتفيز  وال�شتثماري 
ال��دول��ة لزيارة  وامل��ج��ال�����ض الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
الفر�ض  على  كثب  عن  والط���الع  ال�شارقة 
املتاحة والتعاون ال�شتثماري واإتخاذ المارة 

منطلقاً من�ذجياً لأعمالهم يف املنطقة.
وت�شمن امللتقى تقدمي عر�شاً تعريفية من 
القت�شادي  امل�شهد  ح���ل  ال�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة 
واخلدمات  امل�شتقبلية  والآف���اق  الإم���ارة  يف 
الراغبة  لل�شركات  ال��غ��رف��ة  تقدمها  ال��ت��ي 
بال�شتثمار، والدور الذي تلعبه يف املحافظة 
على ال�شتدامة يف م�شرية التنمية التجارية 
وال�شناعية عرب العديد من اخلدمات ذات 
يف  احلثيثة  وامل�����ش��اه��م��ات  امل�����ش��اف��ة  القيمة 
النماء  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��ه��م  ف���ر����ض  اإي����ج����اد 

والزدهار لبيئة الأعمال.
ال�شارقة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة  بينت  ك��م��ا 
ال����دويل اخل��دم��ات امل��ت��ن���ع��ة ال��ت��ي تقدمها 
للم�شتثمرين والتي جعلتها واحدة من اأهم 
املناطق احلرة يف املنطقة، من خالل املزايا 
جه�دها  اإط���ار  يف  ت�فرها  التي  احل�شرية 
الأجنبية، وت�فري  ال�شتثمارات  ل�شتقطاب 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���راف���ق امل��ت��ط���رة التي 
ا�شتثماراتهم  يف  امل�شتثمرون  اإليها  يتطلع 

اخلارجية..
لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  ا�شتعر�شت  فيما 
متلكها  التي  الفر�ض  )���ش��روق(  والتط�ير 
اإمارة ال�شارقة يف خمتلف القطاعات ل�شيما 
ال�شحية  وال���رع���اي���ة  وال��رتف��ي��ه  ال�����ش��ي��اح��ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���ن���ق���ل واخل����دم����ات 
ال��ل���ج��ي�����ش��ت��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ة وغ����ريه����ا، مبا 
يت�اكب مع ا�شرتاتيجية التن�يع القت�شادي 
والنفتاح ال�شتثماري يف الإمارة واخلط�ات 
لتعزيز جاذبيتها لال�شتثمار  اتخذتها  التي 

الأجنبي املبا�شر.

 لتعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف جمال ال�صتدامة وال�صالمة وال�صياحة البحرية مبنطقة املحيط الهندي 

موانئ اأبوظبي وهيئة موانئ موري�ضيو�ش توقعان مذكرة تفاهم 
•• اأبوظبي-الفجر: 

وق��ع��ت م���ان��ئ اأب���ظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة م�انئ 
التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  م�ري�شي��ض 
وت��ب��ادل اخل����ربات يف ال��ع��دي��د م��ن املجالت 
بينها  م��ن  امل�شرتك  الهتمام  ذات  احلي�ية 
وتعزيز  ل��ل��م���ان��ئ،  التحتية  البنية  تط�ير 
البيئة وت�شجيع  البحرية وحماية  ال�شالمة 
املحيط  مب��ن��ط��ق��ة  ال���ب���ح���ري���ة  ال�������ش���ي���اح���ة 

الهندي.
الكابنت  م����ن  ك�����ٌل  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق�����ع 
حممد جمعة ال�شام�شي، الرئي�ض التنفيذي 
رامالينج�م  وال�������ش���ي���د  اأب�����ظ����ب����ي،  مل�����ان����ئ 
ماي�شرتي، رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة م�انئ 
مل�انئ  الرئي�ض  املقر  يف  وذل��ك  م�ري�شي��ض، 
اأب���ظ��ب��ي بح�ش�ر ع��دد م��ن امل�����ش���ؤول��ني من 

اجلانبني. 
ال��ت��ف��اه��م ه���ذه �شيبحث  ومب���ج��ب م��ذك��رة 
اجلانبان اآفاق التعاون يف عدد من املجالت 
ت�شجيع  بينها  م��ن  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 
على  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني  م�ؤ�ش�شات 
ال��ب��ح��ري، وتبادل  ال��ق��ط��اع  ال��ع��م��ل م��ع��اً يف 
اخلربات يف جمال اأمن و�شالمة امل�شافرين 
البحرية  املالحة  ط�اقم  فيهم   مبن  بحراً 
املرافق  و�شالمة  اأم��ن  اإىل  اإ�شافة  وال�شفن، 
واملن�شاآت التابعة للم�انئ. وتت�شمن جمالت 
بكفاءة  لالرتقاء  تدريبية  مبادرات  التعاون 
امل��الح��ني وق���ائ���دي ���ش��ف��ن ال��ق��ط��ر، واإج����راء 
البحرية  ال�شياحة  ب�ش�ق  املتعلقة  الأبحاث 
و�شركات  للم�شافرين  امل��ت��اح��ة  وال��ع��رو���ض 

النقل البحري مبنطقة املحيط الهندي. 
كما �شيعمل اجلانبان على تعزيز مكانة ميناء 
امليناء الأكرب يف جمه�رية  “ب�رت ل�ي�ض”، 
م�ري�شي��ض، كاأحد املقا�شد واملمرات املهمة 
���ش��م��ن ���ش��ب��ك��ة ال�����ش��ي��اح��ة ال��ب��ح��ري��ة ملنطقة 

املحيط الهندي عرب جذب املزيد من ال�شياح 
عدد  وا�شتقطاب  العربية  اجلزيرة  �شبه  من 
ال��رح��الت البحرية اإىل  اأك���رب م��ن خ��ط���ط 
تربط  جديدة  م�شارات  ل�شتك�شاف  املنطقة 
دول���ة الإم�����ارات وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي وجن�ب 

و�شرق القارة الإفريقية.
ال�شام�شي،  جمعة  حم��م��د  ال��ك��اب��نت  واأ����ش���اد 
باأهمية  اأب�ظبي،  مل�انئ  التنفيذي  الرئي�ض 
ه����ذه امل���ذك���رة ال��ت��ي مت اإب���رام���ه���ا م���ع هيئة 
اأن اخلربات  م����ؤك���داً  م���ري�����ش��ي������ض،  م���ان��ئ 
مبنافع  �شتع�د  اجل��ان��ب��ان  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي 
كبرية على قطاع امل�انئ وال�شياحة البحرية 
يف منطقة املحيط الهندي ومنطقة اخلليج 

العربي. وقال: “ت�شهم هذه التفاقية بدور 
ح��ي���ي يف ت���ظ��ي��ف اخل����ربات امل��م��ي��زة التي 
العمل  فر�ض  لتعزيز  ال��ط��رف��ان  بها  يتمتع 
ال�شياحة  امل�شرتك يف جمال  التعاون  واآف��اق 

البحرية وتط�ير امل�انئ.« 
واأ�شاف: “ي�شكل املحيط الهندي اأحد املنافذ 
احل��ي���ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة، ح��ي��ث ميثل 
الغرب.  م��ع  ال�شرق  ي��رب��ط  تاريخياً  ج�شراً 
التفاهم ه��ذه تعمل  ف���اإن م��ذك��رة  م��ن ه��ن��ا، 
على الرتقاء مبكانة اأب�ظبي ال�شرتاتيجية 
ك�شريك مهم للم�ؤ�ش�شات وال�شركات العاملة 
يف جم���ال امل���ان��ئ يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي مثل 
هيئة م�انئ م�ري�شي��ض، ما ي�شهم بتط�ير 

هذا القطاع احلي�ي يف كلتا املنطقتني.«    
ماي�شرتي،  رام��ال��ي��ن��ج���م  ق��ال  جهته،  وم��ن 
م�����ان����ئ  ه���ي���ئ���ة  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ����ي���������ض 
م�ري�شي��ض: “ت�ا�شل اأفريقيا جذب املزيد 
من ال�شتثمارات العاملية، ما يعك�ض اإمكاناتها 
اأعمال  املتمّيزة يف ت�فري فر�ض  ومق�ماتها 
ال�شرتاتيجي  م�قعها  اإىل  بالإ�شافة  هائلة 

على اخلارطة العاملية«.
�شجاًل  اأب���ظ��ب��ي  م���ان��ئ  “متتلك  واأ����ش���اف، 
ح��اف��اًل ب��ال��ن��ج��اح��ات والإجن������ازات يف جمال 
ال��ت��ح��ت��ي��ة عاملية  امل���راف���ق وال��ب��ن��ى  ت��ط���ي��ر 
باأهمية  تامة  ثقة  على  يجعلنا  ما  امل�شت�ى، 
وتعزيز  احتياجاتنا  تلبية  التفاقية يف  هذه 

جه�دنا لرت�شيخ مكانة م�ري�شي��ض كب�ابة 
للتجارة البحرية يف اأفريقيا«.

حماد،  بني  ع���ادل  الكابنت  ق��ال  جانبه،  م��ن 
“�شفني”،  ل���  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
���ش��رك��ة اخل��دم��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة مل�انئ 
اأب�ظبي، والتي تت�ىل التن�شيق بني اجلانبني 
“تق�م  ال���ت���ف���اه���م:  ب���ن����د م���ذك���رة  وت��ن��ف��ي��ذ 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��رك��ة ���ش��ف��ني ع��ل��ى حتقيق 
امل�شحلة عرب  اأ�شحاب  قيمة حقيقية لكافة 
امل�انئ  م�شغلي  م��ع  مثمرة  ���ش��راك��ات  اإر���ش��اء 
باملنفعة  تع�د  البحرية  اخلدمات  وجمتمع 
باإبرام هذه  على اجلانبني. ونحن فخ�رون 
التفاقية مع هيئة م�انئ م�ري�شي��ض التي 
متكننا من  تعزيز ال�شراكات وفر�ض العمل 
العاملية،  ال��ب��ح��ري��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ع 
وت���ب���ادل ال��ب��ي��ان��ات واخل�����ربات وامل��ع��رف��ة، ما 

ي�شهم يف دفع من�نا امل�شتقبلي.« 
واأ�شاف، “متلك �شفني التابعة مل�انئ اأب�ظبي 
خربات عريقة و�شجاًل حافاًل بالجنازات يف 
تلبية احتياجات ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات لأرقى 
ال�شحة  اإدارة  فيها  مبا  البحرية  اخلدمات 
ونتطلع قدماً  البحرية.  والبيئة  وال�شالمة 
خلدمة  ال��ع��ري��ق��ة  اخل����ربات  ه���ذه  لت�شخري 
هيئة م�انئ م�ري�شي��ض وتلبية احتياجاتها 

خالل الفرتة املقبلة.« 
اقت�شادياً  ال��ب��ح��ري حم��رك��اً  ال��ق��ط��اع  وي��ع��د 
يت�ىل  حيث  م�ري�شي��ض  جلمه�رية  حي�ياً 
الرئي�شية  ال���ب����اب���ة  ل���ي�����ض،  ب������رت  م��ي��ن��اء 
التجارة   اأعمال  %99 من  مناولة  للدولة، 
اخلارجية. وتق�م هيئة م�انئ م�ري�شي��ض 
بت�فري البنية التحتية والف�قية واخلدمات 
البحرية  امل�����ش��اع��دات  وخ���دم���ات  ال��ب��ح��ري��ة 
كافة  على  ال���ش��راف  اإىل  بالإ�شافة  للميناء 
الق�شايا  كافة  مع  والتعامل  امليناء  اأن�شطة 

املتعلقة بحماية البيئة. 
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املال والأعمال

نريفانا لل�ضفر وال�ضياحة ت�ضيد بقرار اإعفاء 
الأبناء دون 18 �ضنة من ر�ضوم التاأ�ضرية

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شفر  ن���ريف���ان���ا  ����ش���رك���ة  اأ�������ش������ادت 
وال�������ش���ي���اح���ة ب����ق����رار ح���ك����م���ة دول����ة 
امل��ت��ح��دة بقرار  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
اإعفاء الأبناء دون 18 �شنة القادمني 
ب���رف���ق���ة ذوي����ه����م خالل  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
ال���ع���ط���الت ال�����ش��ي��ف��ي��ة م����ن ر����ش����م 

تاأ�شرية الدخ�ل .
الرئي�ض  ال��ع��ل��ي  ع���الء  ال�شيد  وق���ال 
لل�شفر  ن��ريف��ان��ا  ل�شركة  التنفيذي 
القرار  هذا  انعكا�شات  اإن  وال�شياحة 
����ش����ف ت����رتك اآث�������اراً اإي��ج��اب��ي��ة على 
الإم����ارات  ب��دول��ة  العائلية  ال�شياحة 
اإىل  ال��ق��ادم��ني  ال�����ش��ي��اح  ك��ل  ال��ق��رار  خ���الل م������ش��م ال�شيف . وي�شمل ه���ذا 
دولة الإم��ارات والذين يخطط�ن لزيارتها خالل ال�شيف اجلاري ، حيث 
لهم  تتيحها  التي  القّيمة  واحل�افز  الت�شهيالت  من  ال�شتفادة  باإمكانهم 
الثامنة  ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  اإع��ف��اء مرافقيهم مم��ن  ال��دول��ة، يف مقّدمتها 
 15 15 ي�لي� حتى  ع�شرة من ر�ش�م تاأ�شرية الدخ�ل خالل الفرتة من 
�شبتمرب من كل عام. وت�شمل هذه الت�شهيالت الأبناء ذك�راً و اإناث و الذين 
تقل اأعمارهم عن 18 عاماً �شريطة اأن يك�ن�ا برفقة ال�الدين اأو اأحدهما 
القادمني اإىل الدولة مب�جب تاأ�شريات �شياحية، وب�شرف النظر عن مدة 

�شالحية التاأ�شرية و�ش�اء كانت ق�شرية اأو ط�يلة.
ال�شياحية  التاأ�شريات  لإ�شتخراج  الكبرية  الت�شهيالت  هذه  اأن  العلي  وقال 
العائلية �ش�اء من خالل مكاتب ال�شفر وال�شياحة املعتمدة يف بلدان الزوار، 
او من خالل مكاتب الناقالت ال�طنية للدولة �ش�ف تنع�ض حركة ال�شياحة 
الدولة  فنادق  الإ�شغال يف  رفع معدلت  وت�شهم يف  امل��شم  وال�شفر يف هذا 

وتعزز قطاع التجزئة والرتفيه ب�جه عام .

عرب ا�صتبيان ربع �صنوي 

تنمية راأ�ش اخليمة القت�ضادية تقيم بيئة الأعمال
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأعلنت دائرة التنمية القت�شادية براأ�ض اخليمة قيامها بتقييم بيئة الأعمال 
اأ�شحاب  على  ال�شنة  يف  �شه�ر  ث��الث��ة  ك��ل  ي��ط��رح  ا�شتبيان  ع��رب  الإم����ارة  يف 
الأعمال. ويت�شمن ال�شتبيان اأ�شئلة لأخذ اآراء رجال الأعمال  مثل: تقييم 
اإمارة راأ�ض اخليمة والت�قعات املحتملة ومدى ر�شا رجال  مناخ الأعمال يف 
الأعمال عن ال�شيا�شات والجراءات القت�شادية املطبقة من قبل الدائرة يف 
جمال ترخي�ض وتنظيم الأن�شطة القت�شادية واخلدمات احلك�مية ملجتمع 
مبيعات  م�شت�ى  تقييم  الأع��م��ال  رج���ال  م��ن  ال��دائ��رة  تطلب  كما  الأع��م��ال 
ال�شركة والت�ظيف وم�شت�ى ال�شتثمارات  والدخل ال�شايف حاليا  . ويطالب 
فيه  تعمل  ال��ذي  الرئي�ض  الن�شاط  حتديد  الأع��م��ال  رج��ال  م��ن  ال�شتبيان 
�شركاتهم وعدد العاملني و�شن�ات عمل ال�شركة  وال�شكل القان�ين “فردية - 
ذات م�ش�ؤولية حمددودة - اأعمال مدنية - م�شاهمة “ اأن�شطتها “عقارات – 
نقل – تخزين - فنادق -مطاعم – ترفيه - ات�شالت وتكن�ل�جيا - خدمات 
مالية وم�شرفية – اأو خدمات حرفية “�شيانة - جنار كهربائي -” خدمات 

مهنية “تعليم - �شحة - ا�شت�شارات - حماماة » .

ودائع غري املقيمني تتفوق على 
قرو�ضهم بـ 64.5 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

الإم��ارات��ي على حجم  امل�شريف  ل��دى اجل��ه��از  املقيمني  تف�قت ودائ���ع غ��ري 
القرو�ض املقدمة لهم مبقدار 64.5 مليار درهم يف نهاية �شهر ماي� املا�شي 
مقارنة مع ال�شهر ذاته من العام 2018 وذلك بح�شب اأحدث الإح�شاءات 
التي ي�شدرها م�شرف الإمارات املركزي . ويعك�ض تف�ق ودائع غري املقيمني 
الدولة  يف  امل�شريف  اجلهاز  بها  يحظى  التي  الكبرية  الثقة  قرو�شهم  على 
وذلك بالإ�شافة اإىل الزيادة التي �شهدتها اأ�شعار الفائدة على ال�دائع خالل 
الفرتة املا�شية وه� ما اأ�شهم يف ا�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية 
التي ت�شعى اإىل حتقيق اأكرب ن�شبة من املكا�شب. وتف�شيال فقد بلغ ر�شيد 
ودائع غري املقيمني نح� 209 مليارات درهم يف نهاية �شهر ماي� املا�شي 
وذلك مقابل قرو�ض بقيمة 144.5 مليار درهم خالل الفرتة نف�شها التي 
ت�شمنها ر�شد امل�شرف املركزي . وكان امل�شرف املركزي يف تقريره الأخري 
زيادة  يعني  ما  وه���  ع��ام  ب�شكل  امل�شريف  للجهاز  الن�شاط  من  املزيد  ت�قع 
التح�شن يف خمتلف م�ؤ�شرات القطاع الذي يعد �شمن قائمة الأكر ق�ة 

ومالءة يف املنطقة بح�شب بي�ت اخلربة الدولية.

وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية و�صركة بريلني لت�صهيل التجارة العاملية 

غرفة دبي اأول غرفة يف العامل تعتمد تقنية البلوك ت�ضني لدعم جتارة اأع�ضائها و�ضركائها الإقليميني

نّظمت لقاء اأعمال يف اأبوظبي �صارك فيه 80 م�صتثمرًا من عمالء �صركات متعددة اجلن�صيات

املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل تتطلع ل�ضتقطاب ال�ضركات العاملية

»الإمارات الإ�ضالمي« ين�ضم اإىل برنامج �ضمان التمويالت لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة من م�ضرف الإمارات للتنمية

ا�شتدامة  م��ع���ق��ات  اأح���د  يعترب  ال��ت��ج��اري��ة 
يف  وخ�ش��شاً  العاملي  القت�شادي  الن�شاط 
وال�شغرية  ال�شغر  املتناهية  ال�شركات  فئة 

واملت��شطة. 
اأن  ���ش��ك  ول  قائاًل:”  ب���ع��م��ي��م  واأ�����ش����اف 
التكن�ل�جيا  ح��ل���ل  ب���اأح���دث  ال���ش��ت��ع��ان��ة 
التجارة  لت�شهيل  ت�شني  البل�ك  تقنية  مثل 
يعدُّ  اإج��راءات��ه��ا  و�شمان  وتب�شيط  العاملية 
اأحد احلل�ل املتقدمة التي ينبغي اعتمادها 
غرفة  اختيار  ف��اإن  وبالتاأكيد  العامل.  ح�ل 
التقنية  اأح���دث ه��ذه احل��ل���ل  دب��ي لتقدمي 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا 
الإقليمية  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  م��ع  بالتن�شيق 
الغرفة  حتتلها  التي  العاملية  املكانة  يعك�ض 

••  دبي-الفجر:

اأ���ش��ب��ح��ت غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي اأول 
اأع�شاءها  ت����زود  ال���ع���امل  يف  جت����ارة  غ��رف��ة 
و�شركاءها الإقليميني بحل�ل متط�رة عرب 
تقنية البل�ك ت�شني لت�شهيل التجارة العاملية 
معامالتها،  و���ش��م��ان  اإج��راءات��ه��ا  وت�شريع 
�شنغاف�رة  يف  م���ؤخ��راً  ت�قيعها  بعد  وذل���ك 
الدولية  التجارة  غرفة  مع  تفاهم  مذكرة 
و�شركة “بريلني” يف جمال تط�ير تقنيات 
البل�ك ت�شني اأ�شبحت مب�جبها غرفة دبي 
ال�شريك احل�شري لتقدمي خدمات وبرامج 
ال�شرق  منطقة  يف  املبتكرة  ت�شني  ال��ب��ل���ك 
هذه  و�شت�شاهم  اأفريقيا.  و�شمال  الأو���ش��ط 
احلل�ل املبتكرة التي ط�رها مركز التجارة 
التجارة  غ��رف��ة  اأ�ش�شته  ال���ذي  امل�شتقبلية، 
الدولية و�شركة بريلني بدعم من م�ؤ�ش�شة 
املعامالت  ت�شريع  يف  �شنغاف�رة،  م�شاريع 
التجارية وخف�ض خماطر التجارة وتب�شيط 
اأف�شل  م��ي��زة  وت���ف��ري  الإج�����راءات  وت�شريع 
املعامالت  ل�شمان  الإم��داد  �شال�شل  لتعقب 
الأع�شاء  تناف�شية  تعزيز  يف  �شي�شاهم  مما 
ملفاهيم  وال��رتوي��ج  الإقليميني،  وال�شركاء 
تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ج��ارة،  يف  ال�شفافية 
امل�ؤ�ش�شي من خالل خف�ض  الأداء  ا�شتدامة 
ال�قت  على  واملحافظة  ال�رقية  املعامالت 
تر�شيخ  اإىل  �شي�ؤدي  ال��ذي  الأم���ر  واجل��ه��د، 
التجارة  منظ�مة  يف  ال���رائ���دة  دب���ي  م��ك��ان��ة 

غرفة  تك�ن  التفاقية،  ومب�جب  العاملية.  
ال���ع���امل متتلك  غ��رف��ة جت����ارة يف  اأول  دب���ي 
التجارة  ح��رك��ة  ل��دع��م  احل�شرية  احل��ق���ق 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  العاملية يف منطقة 
اأفريقيا عرب تقدمي حل�ل مبتكرة لت�شهيل 
ال��ت��ج��ارة ع���رب ت��ق��ن��ي��ة ال��ب��ل���ك ت�����ش��ني، قام 
مما  امل�شتقبلية،  التجارة  مركز  بتط�يرها 
�شيك�ن له الأثر الكبري يف حت�يل منظ�مة 
و�شهل  مب�شط  من���ذج  اإىل  العاملية  التجارة 
واآمن جلميع املتعاملني، ي�شتفيد منها اأكر 
التجارة  غ��رف��ة  ع�����ش��� يف  م��ل��ي���ن   45 م��ن 
الدولية من 100 دولة. وتعترب التفاقية 
اإحدى  باعتبارها  دبي  اإم��ارة  ملكانة  تكري�شاً 
�شنغاف�رة  ب��ج��ان��ب  القليلة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���دن 
ال��ت��ي تعمل على  وه����جن ك����جن وروت������ردام 
البل�ك  تقنية  ح��ل���ل  وا���ش��ت��خ��دام  ت��ط���ي��ر 
ال��ع��امل��ي��ة وخف�ض  ال���ت���ج���ارة  ل���دع���م  ت�����ش��ني 
وتعليقاً  اإج���راءات���ه���ا.  وت�����ش��ري��ع  خم��اط��ره��ا 
ب�عميم،  حمد  �شعادة  ق��ال  التفاقية،  على 
م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
اإىل  التجارة  لغرف  العاملي  الحت��اد  ورئي�ض 
ان م��ش�ع التجارة العاملية يبقى م��ش�عاً 
ه��ام��اً ع��ل��ى راأ�����ض اأول����ي���ات الحت����اد العاملي 
التجارة  ل��غ��رف��ة  ال��ت��اب��ع  ال���ت���ج���ارة،  ل��غ��رف 
جه�د  من  اأ�شا�شياً  ج��زءاً  باعتباره  الدولية 
ن�����ش��ر ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ح����ل العامل، 
حيث انه تبني من خالل الدرا�شات املتن�عة 
املعامالت  يف  والكفاءة  ال�شفافية  غياب  اأن 

يف بيئة الأعمال، والثقة العاملية التي تتمتع 
يف  اخل��ا���ض  للقطاع  مم��ث��اًل  باعتبارها  بها 
مدينة دبي احلي�ية التي تعترب اإحدى مدن 
بامل�شتقبل  تفكر  ب��داأت  التي  القليلة  العامل 
من خالل “مبادرة دبي 10X«، واعتمادها 
ومنط  معامالتها  كافة  يف  الذكي  التح�ل 
حياة �شكانها. ونحن على ثقة باأن غرفة دبي 
�شتعمل من خالل هذه التفاقية على تعزيز 
ال�عي يف جمتمع الأعمال املحلي والإقليمي 
للقطاعات  اآم���ن  م�شتقبل  �شناعة  بكيفية 
خليل  ق��ال  وب���دوره  ال��ع��امل��ي��ة.«  القت�شادية 
حداد، مدير اإدارة ال�شرتاتيجية والتط�ير 
ت�شب  التفاقية  اأن  دبي  امل�ؤ�ش�شي يف غرفة 
ب�شكل رئي�شي �شمن خطط غرفة دبي لدعم 
م�شروع احلرير الرقمي �شمن “مبادرة دبي 
10X«،  الذي اأطلقته م�ؤخراً بهدف تط�ير 
خالل  م��ن  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً  ال��ت��ج��ارة  حركة 
وت�شريع  ال��ت���ري��د  �شال�شل  �شفافية  زي���ادة 
الب�شائع  و���ش��م��ان  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ع��ام��الت 
وج�دتها، معترباً اأن التفاقية متهد ملرحلة 
جديدة يف نظام التجارة العاملي ركيزته دبي 
ومكانتها العاملية على ال�شاحة القت�شادية. 
دبي ومن خالل  ان غرفة  اإىل  ولفت خليل 
حل�ل  ت���ف��ري  يف  �شت�شاهم  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه 
و�شركائها  واأع�شائها  لعمالئها  م��ت��ط���رة 
واخلدمات  الربامج  خالل  من  الإقليميني 
امل�شتقبلية  ال��ت��ج��ارة  م��رك��ز  ي��ط���ره��ا  ال��ت��ي 
وخ�ش��شاً يف جمال تعقب �شال�شل الإمداد 

العق�د  وتط�ير  املنتجات  واعتماد  وت�ثيق 
وم�شطلحات  ق���اع��د  على  اع��ت��م��اداً  الذكية 
التجارة العاملية، معترباً اأن التفاقية جتعل 
اأول غرفة جت��ارة يف العامل  من غرفة دب��ي 
لدعم  ت�شني  البل�ك  بتقنية  منتجات  ت�فر 

حركة التجارة العاملية.
اإت�������ض دينت�ن،   وب�����دوره ق���ال ج����ن دب��ل��ي��� 
الأم���ني ال��ع��ام لغرفة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة: “ 
اإن��ن��ا يف غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ملتزم�ن 
ال�شركات  وجميع  التجارة  غرف  مب�شاعدة 
اأف�شل  اإىل  ال��������ش����ل  ع��ل��ى  ال���ع���امل  ح�����ل 
واملتغرية  الديناميكية  البيئة  يف  التقنيات 
للتجارة العاملية. ونعمل بالتعاون مع غرفة 
بالتقنية  ال�عي  تعزيز  على  املرم�قة  دب��ي 
التجارة  م���رك���ز  ي���ط����ره���ا  ال���ت���ي  ال����رائ����دة 
ازدي������اد اعتماد  ن��ت���ق��ع  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ح��ي��ث 
التقنيات  هذه  على  القت�شادية  القطاعات 
دورجي  واأ���ش��ار  اخت�شا�شهم.«  جم���الت  يف 
بريلني:”  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  �شن، 
نعمل بالتن�شيق مع غرفة التجارة الدولية 
ن�شطة  وم�ؤ�ش�شات  ال�شنغاف�رية  واحلك�مة 
مثل غرفة دبي على دعم ال�شركات على دمج 
املتط�رة يف عملياتها.  ت�شني  البل�ك  تقنية 
ال�شركات  م�����ش��اع��دة  ال���دع���م  ه���ذا  وي�����ش��م��ل 
اجلن�شيات  متعددة  من  اأحجامها  مبختلف 
املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملت��شطة  اإىل 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات،  اخ��ت��الف  ع��ل��ى 

بفعالية يف القت�شاد العاملي.«

•• ال�شارقة-الفجر:

امل�شتثمرين  ل�شتقطاب  جه�دها  اإط��ار  يف   
والتعريف  م��ت��ن���ع��ة،  رئ��ي�����ش��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
العاملة  لل�شركات  وت�شهيالتها  بخدماتها 
ف����ي����ه����ا، ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة امل���ن���ط���ق���ة احل�����رة 
اأب�ظبي  يف  م���ؤخ��راً  ال���دويل  ملطارال�شارقة 
 80 اأك���ر م��ن  اأع��م��ال م��شع ح�شره  ل��ق��اء 
الأعمال  ورج���ال  امل�شتثمرين  م��ن  م�شاركاً 
ه�نغ  م��ن  اجلن�شيات  متعددة  �شركات  م��ن 
ك�نغ وماليزيا و�شنغاف�رة وممثلي جمال�ض 

الأعمال العاملة يف الإمارات.
و���ش��ارك يف ال��ل��ق��اء رائ���د ع��ب��داهلل ب�خاطر، 
مدير اإدارة تط�ير الأعمال ووفاء بالأ�ش�د، 
ملطار  احل���رة  املنطقة  يف  الت�ش�يق  م��دي��رة 
ال�������ش���ارق���ة، وع�����دد م���ن امل�������ش����ؤول���ني، حيث 
ال�شفارة  عن  ممثلني  م�شاركة  اللقاء  �شهد 
ال�شينية بالدولة وعمالء �شركة “كينج اأند 
التي  اجلن�شيات  املتعددة  مالي�ش�نز”  وود 
اإىل  بالإ�شافة  ك�نغ،  ه�نغ  يف  مقرها  يقع 
وممثلني  عمالء �شركة “الفطيم ويلي�ض”، 
�شنغاف�رة  وم���ؤ���ش�����ش��ة  ال���ه���الل  ب��ن��ك  ع���ن 
جمل�شي  ممثلي  بح�ش�ر  وذل��ك  للم�شاريع، 
الأعمال ال�شنغاف�ري واملاليزي يف اأب�ظبي. 
مبزايا  امل�����ش��ارك��ني  لتعريف  ال��ل��ق��اء  وه���دف 
ال�شارقة  املنطقة احلرة ملطار  ال�شتثمار يف 
واخلدمات  ال��ف��ر���ض  وا�شتعرا�ض  ال����دويل، 
التي تتيحها املنطقة يف جمالت وقطاعات 
امل���ن���ط���ق���ة ك�جهة  ت�����ربز  ح���ي���ث  م���ت���ن����ع���ة، 

•• دبي-الفجر: 

امل�ؤ�ش�شات  اأحد  “الإمارات الإ�شالمي”،  وقع 
الإمارات  دولة  الرائدة يف  الإ�شالمية  املالية 
العربية املتحدة، اتفاقية تعاون مع م�شرف 
اأول  مب���ج��ب��ه��ا  ي�شبح  للتنمية،  الإم������ارات 
برنامج �شمان  اإىل  ين�شم  اإ�شالمي  م�شرف 
واملت��شطة  ال�شغرية  لل�شركات  التم�يالت 
يف خ��ط���ة ت��ع��ك�����ض ال���ت���زام ال��ط��رف��ني بدفع 
ع��ج��ل��ة من��� ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي���ي يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة. ويهدف الربنامج 
اإىل دعم  دره��م  100 ملي�ن  البالغة قيمته 
اأه���داف الأج��ن��دة ال�طنية ل��روؤي��ة الإم���ارات 
2021 بتعزيز م�شاهمة ال�شركات ال�شغرية 
واملت��شطة يف الناجت املحلي الإجمايل و�ش�ًل 
وياأتي   ،2021 ع����ام  ب��ح��ل���ل   70% اإىل 
املت�ا�شلة  ال���ط��ن��ي��ة  م��ع اجل��ه���د  ان�����ش��ج��ام��اً 
ما  اقت�شاد  دعائم  واإر�شاء  القت�شاد  لتن�يع 
بعد ال��ن��ف��ط. وت��ق��ّدم امل��ب��ادرة مت���ي��اًل ي�شل 
عرب  النا�شئة  لل�شركات  دره��م  ملي�ين  حتى 
للتنمية  الإم��ارات  مل�شرف  ال�شريكة  البن�ك 
ب��امل��ئ��ة م���ن مبلغ   85 ال�����ذي ي�����ش��م��ن ح��ت��ى 
ال��ت��م���ي��ل. وي��ق��ّدم ال��ربن��ام��ج اأي�����ش��اً مت�ياًل 
لل�شركات  دره������م  م���الي���ني   5 اإىل  ي�����ش��ل 
ي�شمن  حيث  احلالية،  واملت��شطة  ال�شغرية 

الأجنبية  ال�شتثمارات  ل�شتقطاب  عاملية 
اأ�ش�اق  يف  والت��شع  النم�  على  وم�شاعدتها 
�شامل  �شع�د  �شعادة  وق��ال  وال��ع��امل.  املنطقة 
امل�����زروع�����ي، م���دي���ر امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ملطار 
ال�شارقة  م��ط��ار  اإن ح��رة  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة 
8000 �شركة تعمل  اأكر من  ت�شم حالياً 
وخدمية،  و�شناعية  جت��اري��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
متط�رة  وتكن�ل�جية  حتتية  ببنى  وتتمتع 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي ه������ام، ح���ي���ث ت�فر  وم�����ق����ع 
على  وحم��ف��زة  حا�شنة  بيئة  املنطقة  ل��ه��م 

من��� الأع���م���ال، متيحة ل��ه��م جم��م���ع��ة من 
ت�شهل  ال��ت��ي  التناف�شية  وامل��زاي��ا  اخل��دم��ات 
اأع��م��ال��ه��م، ومت��ك��ن��ه��م من  عليهم مم��ار���ش��ة 
الرتكيز على ت��شيع ن�شاطاتهم وتنميتها يف 
الأ�شا�ض  الهدف  اأن  املنطقة، معترباً  اأ�ش�اق 
ال��دويل ه�  ال�شارقة  للمنطقة احلرة ملطار 
على  وم�شاعدتها  ال�شركات  تناف�شية  تعزيز 

النم�.  
احلرة  املنطقة  يف  املزروعي:” اإننا  واأ�شاف 
ملطار ال�شارقة الدويل حري�ش�ن على ت�فري 

خدمات تت�شق مع احتياجات امل�ؤ�ش�شات التي 
لعملياتها  مركزاً  احلرة  املنطقة  من  تتخذ 
يف املنطقة. وقد راعينا يف خدماتنا معايري 
والتميز  ال��ك��ف��اءة واجل������دة  ت�����ش��م��ل  ع��امل��ي��ة 
على  وامل�����ش��اع��دة  امل��الئ��م��ة  البيئة  تهيئة  يف 
حيث  امل���ؤ���ش�����ش��ي��ة،  الأه�����داف  جميع  حتقيق 
اأننا نعترب من اأ�شرع املناطق احلرة من�اً يف 
واأقدمها، ون�فر مزايا قل نظريها  الدولة 
ال��ع��امل، ون�شتثمر  امل��ن��اط��ق احل���رة ح���ل  يف 
لنك�ن عند ح�شن  ال��دوام يف خدماتنا  على 

التم�يل.  مبلغ  م��ن   70% ح��ت��ى  امل�����ش��رف 
التزام  اإىل  ا�شتناداً  اجلديدة  ال�شراكة  وتاأتي 
“الإمارات الإ�شالمي” بدعم قطاع ال�شركات 
ال�شغرية واملت��شطة التي ت�شكل نح� 94% 
دولة  العاملة يف  ال�شركات  عدد  اإجمايل  من 
الإمارات، وت�شم %86 من اإجمايل الك�ادر 

لبيانات  وف��ق��اً  اخل��ا���ض  القطاع  يف  الب�شرية 
وزارة القت�شاد . وتعترب ال�شركات ال�شغرية 
واملت��شطة حمركاً رئي�شاً ل�شرتاتيجية من� 
“الإمارات الإ�شالمي” الذي يقدم جمم�عة 
امل�شرفية  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
لتلبية  خ�����ش��ي�����ش��اً  وامل�����ش��م��م��ة  ل���الأع���م���ال 

الأحجام  خمتلف  م��ن  ال�شركات  احتياجات 
ال�����ش��ي��اق، قال  ال��ع��م��ل. ويف ه����ذا  وم���ي���ادي���ن 
�شالح اأمني الرئي�ض التنفيذي يف “الإمارات 
الإ�شالمي‘  ’الإمارات  “يفخر  الإ�شالمي”: 
بت�قيع هذه التفاقية مع ’م�شرف الإمارات 
للتنمية‘ والتي �شت�شهم بدور كبري يف متكني 

لدينا.«  العاملة  وال�����ش��رك��ات  عمالئنا  ظ��ن 
ال�شارقة  ملطار  احل��رة  املنطقة  وا�شتعر�شت 
املتن�عة  امل��زاي��ا  تعريفي  عر�ض  يف  ال���دويل 
للم�شتثمرين يف املنطقة من مرافق متط�رة 
اأ�شا�شية  وخ���دم���ات  ح��دي��ث��ة  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ة 
ت�فري  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م�شافة،  قيمة  ذات 
املكاتب  منها  لال�شتثمار  متن�عة  خ��ي��ارات 
م�شبقة  وامل�شت�دعات  املختلفة  مب�شاحاتها 
ال��ب��ن��اء وامل�����ش��ت���دع��ات امل���ؤق��ت��ة والأرا����ش���ي 
ال�شاحلة لالإيجار وفق احتياجات امل�ؤ�ش�شات 
ومتطلباتها، كما ا�شتعر�شت املنطقة املزايا 
من  للم�شتثمرين  ت�فرها  التي  واحل���اف��ز 
ت�شهيالت جمركية وملكية كاملة لالأعمال 
وخ����دم����ات ع���ل���ى م������دار ال�������ش���اع���ة. وج����رى 
اللقاء تكرمي فيي ت�شني كاو، رئي�ض  خالل 
جله�دها  تقديراً  املاليزي  الأعمال  جمل�ض 
والتجاري  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  يف 
وال���ش��ت��ث��م��اري ب���ني امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ملطار 
التي  املاليزية  وال�شركات  ال��دويل  ال�شارقة 
تعمل حتت مظلة املجل�ض. وعرب امل�شارك�ن 
يف اللقاء من ممثلي ال�شركات عن تقديرهم 
جله�د املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل 
والت�شهيالت  اخل���دم���ات  ك���اف���ة  ت����ف���ري  يف 
متثل  املنطقة  اأن  معتربين  للم�شتثمرين، 
خياراً واعداً ل�شتثمارات �شركاتهم، ونقطة 
املنطقة،  اأ���ش���اق  يف  للت��شع  هامة  انطالق 
و�شم�لياتها  اخل���دم���ات  ب��ج���دة  م�شيدين 
ال�شتثمارية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ح�����ش��ب  وت��ن���ع��ه��ا 

العاملية.   

ال�شركات ال�شغرية واملت��شطة من احل�ش�ل 
ال����ذي حت��ت��اج��ه، ع����الوة على  اإىل ال��ت��م���ي��ل 
الرتقاء مب�شت�يات بيئة اأعمال هذا القطاع 
اأول�ية  ال�شركات  هذه  دعم  وميثل  احلي�ي. 
ق�ش�ى بالن�شبة لنا يف ’الإمارات الإ�شالمي‘ 
تقدمي  م�ا�شلة  على  بالتاأكيد  و�شنحر�ض 
باأرقى  امل��دع���م��ة  امل�شرفية  احل��ل���ل  اأف�شل 
القطاع  ل��ه��ذا  ال��ع��م��الء  م�����ش��ت���ي��ات خ��دم��ة 
الب�شتكي،  في�شل  قال  املتنامي«. من جانبه، 
الرئي�ض التنفيذي مل�شرف الإمارات للتنمية: 
“جاء ت�شميم برناجمنا الأحدث ا�شتناداً اإىل 
واملت��شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  احتياجات 
وان�����ش��ج��ام��اً م���ع ال���ت���زام م�����ش��رف الإم������ارات 
منتجات  م���ن  حم��ف��ظ��ة  ب��ت��اأ���ش��ي�����ض  للتنمية 
وحل�ل التم�يل املبتكرة التي تعزيز القدرات 
واملت��شطة. فهذا  ال�شغرية  لل�شركات  املالية 
ال��ق��ط��اع رك��ي��زة ج���ه��ري��ة يف من��� القت�شاد 
حم�رياً  دوراً  ب��ال��ت��اأك��ي��د  و�شيلعب  ال���ط��ن��ي 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  تناف�شية  تعزيز  يف 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة. ويف اإط���ار 
اللتزام  عاتقنا  على  ن��اأخ��ذ  ا�شرتاتيجيتنا، 
ال��ت��ي �شتمّكن  امل�����ش��رف��ي��ة  ب��ت��ط���ي��ر احل��ل���ل 
هذه ال�شركات من امل�شاهمة بكفاءة يف تعزيز 
الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي واإثراء 

التن�ع القت�شادي يف الدولة«. 

»اأبوظبي العاملي« و اللجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�ضتدامة يوقعان اإطار عمل لتحفيز م�ضاريع التمويل الأخ�ضر
•• اأبوظبي-وام:

امل�شتدامة  اأعلنت الأمانة العامة للجنة ال�طنية لأهداف التنمية 
و�شع الأ�ش�ض املبدئية لإطار عمل تعاوين مع �ش�ق اأب�ظبي العاملي 
بالتم�يل  املتعلقة  وال��ربام��ج  امل���ب���ادرات  على  الت�شجيع  اأج���ل  م��ن 
امل�شتدامة.  التنمية  اأه���داف  وحتقيق  بدعم  املرتبطة  للم�شاريع 
اإط��ار تعاون بني اجلهتني بح�ش�ر كل  ال�شاأن ت�قيع  و مت يف ه��ذا 
املناخي  التغري  الزي�دي وزير  اأحمد  الدكت�ر ثاين بن  من معايل 
ال�شايغ وزير دولة رئي�ض  اأحمد بن علي حممد  والبيئة و معايل 
رئي�ض  نائب  ل�تاه  اهلل  عبد  و  العاملي  اأب�ظبي  �ش�ق  اإدارة  جمل�ض 
للهيئة  العام  املدير  امل�شتدامة  التنمية  لأه��داف  ال�طنية  اللجنة 
الحتادية للتناف�شية والإح�شاء و ريت�شارد تنغ الرئي�ض التنفيذي 

لإدارة �ش�ق اأب�ظبي العاملي.
وقالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون 
الدويل رئي�ض اللجنة ال�طنية لأهداف التنمية امل�شتدامة: “ نحن 

الربامج  دعم  اأج��ل  من  العاملي  اأب�ظبي  �ش�ق  مع  بتعاوننا  �شعداء 
واملبادرات املبتكرة يف جمال ال�شتدامة و الذي ياأتي بالت�افق مع 
اىل  الرامية  امل�شتدامة  التنمية  لأه���داف  ال�طنية  اللجنة  جه�د 
ت�فري البيانات والإح�شاءات الدقيقة لكل �شركائنا يف الدولة عرب 
دعم امل�شاريع واملبادرات اخل�شراء يف املجالت البيئية والقت�شادية 
والجتماعية يف الدولة وذلك بهدف حتقيق اأجندة اأهداف التنمية 
بن  ث��اين  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  اأك���د  م��ن جانبه   .«  2030 امل�شتدامة 
اأحمد الزي�دي وزير التغري املناخي والبيئة اأهمية ت�شافر اجله�د 
وال�����ش��راك��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة الحتادية 
الإمارات  دول��ة  م�شرية  دع��م  �شبيل  يف  اخلا�ض  والقطاع  واملحلية 
جتاه حتقيق اأجندتها ال�طنية وتر�شيخ ثقافة وفكر ال�شتدامة من 
خالل مبادرات مبتكرة ون�عية. وقال معاليه :” ي�جد كم كبري من 
الدولة ليك�ن لهم دور  املتاحة لل�شركات وامل�شتثمرين يف  الفر�ض 
فاعل وم�ؤثر يف حتقيق اأجندة ال�شتدامة بدولة الإمارات العربية 
املتحدة، وبالأخ�ض فيما يتعلق بالأفكار اجلديدة واملبتكرة املرتبطة 

بقطاع البيئة والتغري املناخي، ومن خالل هذا التعاون بني الأمانة 
العامة للجنة ال�طنية لأهداف التنمية و �ش�ق اأب�ظبي العاملي يف 
امل�شاريع  اأ�شحاب  من  العديد  �شيتمكن  الأخ�شر،  التم�يل  جمال 
ذات الطابع امل�شتدام من معرفة نتائج م�شاريعهم ومدى فعاليتها 
يف دعم جه�د الدولة لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة«. و يف هذه 
التعاون  تعزيز  “ي�شرنا   : ال�شايغ  علي  اأحمد  قال معايل  املنا�شبة 
مع الهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء و الأمانة العامة للجنة 
املمار�شات  تبني  لت�شجيع  امل�شتدامة  التنمية  لأه���داف  ال�طنية 
كانت  لطاملا  و   .. الدولة  يف  امل�شتدام  التم�يل  واأن�شطة  امل�شتدامة 
املتحدة جزءا  العربية  الإم��ارات  امل�شتدامة لدولة  التنمية  اأه��داف 
مع  العمل  على  حر�شنا  لذلك  ال�ش�ق  ا�شرتاتيجية  من  حم�ريا 
�شركاء ا�شرتاتيجني ي�شارك�ننا الروؤية ذاتها لزيادة ال�عي واإطالق 
التناف�شية يف  واإننا نتطلع لرفع م�شت�ى  املايل..  القطاع  مبادرات 
الدولة وامل�شاهمة يف عملية التنمية القت�شادية وذلك بالتعاون مع 

الهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء«.
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املال والأعمال

خالل »ملتقى الأعمال الأمريكي«

غرفة عجمان تبحث التعاون القت�ضادي مع القن�ضلية الأمريكية والغرفة الأمريكية

» اأبوظبي للتنمية« يدعم حكومة مايل مبليار درهم لتحقيق التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان 
املتحدة  ال���لي��ات  قن�شلية  م��ع  بالتعاون 
الأم��ري��ك��ي��ة وال��غ��رف��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف دبي  
بهدف  المريكي”  الأع���م���ال  “ملتقى 
العديد  يف  امل�شرتك  التعاون  �شبل  بحث 
وال�شياحية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ج���الت  م��ن 
اأهم  ا�شتعرا�ض  ج��ان��ب  اإىل  والتعليمية 
ال���ف���ر����ض ال����ش���ت���ث���م���اري���ة امل���ت���اح���ة لدى 

الطرفني.
فريم�نت  فندق  يف  امللتقى  اأعمال  ح�شر 
�شقر  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شعادة  عجمان 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ش���  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ع���ج���م���ان، و����ش���ع���ادة ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي، وحم��م��د ع��ل��ي اجلناحي 
املدير التنفيذي لقطاع تنمية ال�شتثمار 
والأعمال يف غرفة عجمان، وتراأ�ض ال�فد 
القن�شل  فراين  فيليب  �شعادة  المريكي 
نازاي  ك���ارا  ال�شيدة  بح�ش�ر  الم��ري��ك��ي، 
ال��غ��رف��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف دبي     � م��دي��رع��ام 
حك�ميني  م�ش�ؤوليني  امللتقى  ح�شر  كما 
والتجار  الع����م����ال  رج������ال  م����ن  ون���خ���ب���ة 
وم�������ش����ؤويل ال��ق��ط��اع��ني الق���ت�������ش���ادي و 

ال�شياحي يف الإمارة.
اجلناحي،  حممد  بكلمة  امللتقى  وا�شتهل 
اأكد خاللها حر�ض غرفة عجمان  والتي 
�شراكتها  وزي������ادة  ت��ع��اون��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

اخلارجية بت�جيهات من جمل�ض الدارة، 
ت�ا�شل  ق����ن�����ات  ت����ف���ري  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
احلك�ميني  امل�������ش����ؤول���ني  ب���ني  م��ب��ا���ش��رة 
ورج����ال الع���م���ال وال��ت��ج��ار، م�����ش��ريا اإىل 
اأهمية ملتقى الأعمال المريكي بح�ش�ر 
وجمم�عة  وحك�مية  دبل�ما�شية  نخبة 
والتجار  الع����م����ال  رج�����ال  م���ن  م��ت��م��ي��زة 
التعاون  م���ن  ج���دي���دا  ف�����ش��ال  ل��ت�����ش��ط��ري 
المريكية  املتحدة  ال�ليات  بني  الفعال 

واإمارة عجمان.
خا�شة  اأهمية  يكت�شب  الي�م  “لقاء  وقال 
اإىل  ت�����ش��ري  الح�����ش��ائ��ي��ات  وان  ل���ش��ي��م��ا 
اإم���ك���ان���ي���ة زي������ادة ال���ت���ج���ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة بني 
الفر�شة  اإت���اح���ة  ج���ان���ب  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن، 
للتعاون يف خمتلف القطاعات القت�شادية 
وال�شياحية والتعليمية وال�شحية وغريها 

من القطاعات«.
تنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  واأو���ش��ح 
اإم����ارة عجمان  ان  ال���ش��ت��ث��م��ار والع���م���ال 
حتر�ض  الر�شيدة  القيادة  من  بت�جيهات 
ع��ل��ى ت����ف���ري م���ق����م���ات م��ت��ن���ع��ة ت�شب 
القت�شادي  ال��ق��ط��اع  يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل 
وجاذبيته من خالل ت�فري حزم التحفيز 
والت�شهيالت ومرونة الجراءات و�شرعتها 
وزيادة  الإم����ارة  تناف�شية  م��ن  تعزز  التي 

ر�شا امل�شتثمرين ورجال العمال.
واكد اأن غرفة عجمان ترحب بامل�شتثمرين 
ورج����ال الع���م���ال م��ن ال����لي���ات املتحدة 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة يف 
بت�فري  “ن�شعد  واأ���ش��اف  عجمان،  اإم���ارة 
كافة املعل�مات والجابة على ت�شاوؤلتكم 
فيما  اأو  امل��ل��ت��ق��ى  خ���الل  وا���ش��ت��ف�����ش��ارت��ك��م 

بعد«.
اأهمية  ل���ه  امل��ل��ت��ق��ى  ان  اجل��ن��اح��ي  وق�����ال 
مبا�شرة  ت�ا�شل  قناة  ي�فر  ك�نه  خا�شة 
املتاحة  للفر�ض  قرب  عن  التعرف  تتيح  
ل�شيما  املجالت،  خمتلف  يف  البلدين  يف 
يف ظ��ل  ال��ع��الق��ات املتينة ب��ني الم���ارات 
واأمريكا ب�شكل عام وعجمان وامريكا على 

وجه اخل�ش��ض. 
من  ل��ك��ل  بال�شكر  ت���ج��ه  كلمته  وخ����الل 
امللتقى  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م  و���ش��اه��م يف  ح�����ش��ر 
احلي�ي الذي ميثل رافدا ا�شا�شيا لتعزيز 
وزيادة التعاون امل�شرتك بني اإمارة عجمان 

وال�ليات املتحدة المريكية.
من جانبه اأكد �شعادة فيل فراين القن�شل 
الم���ري���ك���ي، ع��ل��ى اه��م��ي��ة امل��ل��ت��ق��ى ودوره 
العديد  امل�����ش��رتك يف  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف 
العالقات  بعمق  م�شيدا  امل��ج��الت،  م��ن 
المريكية الماراتية، واو�شح ان التبادل 
بالتن�ع،  يت�شم  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��ج��اري 
ي��ع��زز م���ن ف��ر���ض التعاون  ال����ذي  الم����ر 

وال�شراكة بني التجار وامل�شتثمرين.
الت�ا�شل  ف��ر���ض  ع��زز  امللتقى  ان  واأ���ش��ار 
املبا�شر بني رجال العمال، والتعرف على 
وا�شاد  ه��ذا  البلدين،   يف  املتاحة  الفر�ض 

تق�ية  يف  ودوره���ا  عجمان  غرفة  بجه�د 
امل�شتمرة  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  م��ن  العالقات 
والغرفة  الم���ري���ك���ي���ة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  م����ع 

المريكية يف دبي.
تناول امللتقى عر�ض قدمته غرفة عجمان 
وم�قعها  عجمان  اإم����ارة  م��ق���م��ات  ح���ل 
�شه�لة  ال��ع��ر���ض  ت���ن���اول  ك��م��ا  امل��ت������ش��ط 
الإم���ارة، اىل جانب  ممار�شة الع��م��ال يف 
اأه��م القطاعات العاملة يف الم��ارة وعلى 
ميثل  وال����ذي  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  راأ���ش��ه��ا 
ل��الإم��ارة يليه  ال��ن��احت املحلي  %33 م��ن 
 14% بن�شبة  وامل���ق���اولت  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع 
وجتارة   12% بن�شبة  ال��ع��ق��ارات  وق��ط��اع 
اجلملة والتجزئة بن�شبة %12 وغريها 

من القطاعات.
غرفة  ع�ش�ية  ارت��ف��اع  التقرير  واأو���ش��ح 
ال��ف ع�ش�ية   40 اأك��ر من  اإىل  عجمان 
خالل العام 2018 مقارنة ب� 23802 
وبن�شبة   2013 ال��ع��ام  خ���الل  ع�����ش���ي��ة 
اأع��داد امل�شانع  %68، هذا وو�شلت  من� 
م�شنعا   982 اإىل  الم�����ارة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
خالل العام 2018، وا�شتعر�ض التقرير 
ت���ط����ر ال���ق���ط���اع ال�����ش��ي��اح��ي يف الم������ارة 
اإىل  الفنادق  ا�شغال  ن�شبة  ارتفعت  حيث 
وبن�شبة   2018 ال���ع���ام  خ����الل   71%
وو�شلت   ،2015 العام  %10عن  زي��ادة 
 3784 اىل  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال���غ���رف  اع�����داد 
ال�شابق، وو���ش��ل عدد  ال��ع��ام  غرفة خ��الل 

ال���ف �شائح   632 اأك���ر م��ن  ال�����ش��ائ��ح��ني 
خالل العام 2018.

هذا وقدمت عدد من اجلهات احلك�مية 
عرو�ض  الإم����ارة  يف  اخلا�شة  وال�����ش��رك��ات 
امل��ت��اح��ة يف عجمان  ال��ف��ر���ض  اأه����م  ح����ل 
العمال  ل���رج���ال  امل���ق���دم���ة  وامل���ح���ف���زات 

وامل�شتثمرين. 
وقدم ال�فد المريكي عدد من العرو�ض 
ال��ت��ق��دمي��ي��ة ح�����ل ال���ف���ر����ض امل���ت���اح���ة يف 
ومنها  الم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات 
وا�شتعرا�ض  اأم����ري����ك����ا،  يف  ال����ش���ت���ث���م���ار 
ا�شتثمارات  ل���زي���ادة  ال��ف��ر���ض  م��ن  جملة 
الإماراتيني  الأعمال  ورجال  امل�شتثمرين 
اأن  ل�شيما  املتحدة،  ال�ليات  يف  املبا�شرة 
ه���ذه ال���ش��ت��ث��م��ارات امل��ب��ا���ش��رة ب��ل��غ��ت  26 
بح�شب   2018 ع��ام  بنهاية  دولر  مليار 
يف  الأمريكية  ال�شفارة  عن  �شادر  تقرير 
اأب���ظ��ب��ي، ه��ذا اإىل ج��ان��ب ت��ق��دمي عر�ض 
لل�شفر  املتحدة  ال���لي��ات  تاأ�شريات  ح���ل 

وال�شياحة والتعليم يف اأمريكا.
ع��ق��د لقاءات  امل��ل��ت��ق��ى مت  ه��ام�����ض  وع��ل��ى 
ل��ت��ب��ادل وجهات  احل�����ش���ر  ب��ني    B2B
والتعاون  ال�شراكة  امكانية  وبحث  النظر 

م�شتقبال.
ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ت���ب���ادل  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 
النعيمي ع�ش� جمل�ض  �شلطان بن �شقر 
فراين  فيل  �شعادة  و  اإدارة غرفة عجمان 

القن�شل المريكي الدروع التذكارية.

•• اأبوظبي -وام:

اأم�ض  للتنمية  اأب���ظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  وق���ع 
ات��ف��اق��ي��ت��ي ق���ر����ض م����ع ح���ك����م���ة مايل 
الأوىل مبلغ  الت��ف��اق��ي��ة  ي��ق��دم مب���ج��ب 
 250“ ي��ع��ادل  م��ا  دره���م  ملي�ن   918
املدف�عات  ميزان  لدعم  دولر”  ملي�ن 
اإطار التفاقية  فيما يقدم ال�شندوق يف 
يعادل  م��ا  دره��م  ماليني   110 الثانية 
املرحلة  لتم�يل  دولر”  ملي�ن   30“
الثانية من م�شروع الإ�شكان الجتماعي 

يف مايل.
اأب��ري��ل من  و���ش��اه��م ال�����ش��ن��دوق يف �شهر 
عام 2018 بتم�يل املرحلة الأوىل من 
م�����ش��روع الإ���ش��ك��ان الج��ت��م��اع��ي يف مايل 
بقيمة  مي�شر  تنم�ي  قر�ض  خ��الل  من 
جمم�ع  ل��ي��ب��ل��غ  دره�����م  م���الي���ني   110
امل�شروع  يف  ال�����ش��ن��دوق  مت���ي��الت  قيمة 
والثانية  الأوىل  املرحلتني  خ��الل  ذات��ه 

220 ملي�ن درهم.
ال�شندوق،  جانب  عن  التفاقيتني  وقع 
مدير  ال�����ش���ي��دي،  �شيف  حممد  ���ش��ع��ادة 
وعن  للتنمية،  اأب���ظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ع���ام 
ح��ك���م��ة م�����ايل، م���ع���ايل ب���اب���� ���ش��ي �شي 

واملالية  القت�شاد  وزي��ر  ال����زراء  رئي�ض 
�شفري  �شيديبي  ب�كاري  �شعادة  بح�ش�ر 
الدولة وعدد من  جمه�رية مايل لدى 

م�ش�ؤويل اجلانبني.
و بهذه املنا�شبة، قال �شعادة حممد �شيف 
للتنمية  اأب�ظبي  �شندوق  اإن  ال�ش�يدي 
ي��ح��ر���ض م��ن خ���الل الت��ف��اق��ي��ت��ني على 
لتنفيذ  املالية  احلك�مة  وم�شاندة  دع��م 
وحتقيق  التنم�ية  وخططها  براجمها 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 

البالد.
الإ�شكان  م�����ش��روع  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  ذك����ر  و 
تاأتي  الثانية”  “املرحلة  الج��ت��م��اع��ي 
والهادفة  ال�����ش��اب��ق��ة  ل��الت��ف��اق��ي��ة  مكملة 
تنفيذ خططها  اإىل م�شاعدة مايل على 
 50 باإن�شاء  يتعلق  فيما  ال�شرتاتيجية 
األف وحدة �شكنية لتغطية حاجة �شكان 
مايل وت�فري ال�حدات ال�شكنية املنا�شبة 
ال���ب���الد.. م��شحا  ن����اح���ي  يف خم��ت��ل��ف 
يعك�ض  للم�شروع  ال�شندوق  مت���ي��ل  اأن 
ح��ر���ض ال�����ش��ن��دوق ع��ل��ى ت���ف��ري ال�شكن 
الرفاه  وحتقيق  امل��ايل  لل�شعب  املنا�شب 
حتقيق  يف  وامل�شاهمة  لهم  الج��ت��م��اع��ي 
التنمية  اأه������داف  م���ن   11 ال�����  ال���ه���دف 

“مدن  ب�����ت���ف��ري  امل�����ش��ت��دام��ة وامل��ت��م��ث��ل 
وجمتمعات حملية م�شتدامة«.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���ش��اد م��ع��ايل ب��اب��� �شي �شي 
رئي�ض ال�زراء وزير القت�شاد واملالية يف 
حك�مة مايل بالتعاون البناء وال�شراكة 
جمه�رية  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
مايل مع دولة الإمارات العربية املتحدة، 
بني  امل�شرتكة  العالقات  اأن  اإىل  م�شريا 
خالل  ملح�ظا  تط�را  �شهدت  البلدين 
دولة  حر�ض  ظ��ل  يف  الأخ���رية  ال�شن�ات 
الإم��ارات على دعم جه�د حك�مة مايل 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف البالد.
اللتني  التفاقيتني  اأهمية  اإىل  اأ���ش��ار  و 
للحك�مة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ت���ق��ي��ع��ه��م��ا  مت 
اأن دعم �شندوق  امل��ايل، م�ؤكدا  وال�شعب 
من  احلك�مة  �شيمكن  للتنمية  اأب�ظبي 
وتنفيذ  القت�شادية  التحديات  جت��اوز 

ا�شرتاتيجيتها التنم�ية.
اإىل  ت�شعى  م���ايل  ح��ك���م��ة  اأن  واأ����ش���اف 
تن�شيق اجله�د وتعزيز التعاون امل�شرتك 
الذي  للتنمية  اأب���ظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  م���ع 
امل�شاريع  مت�يل  يف  فاعل  ب�شكل  ي�شهم 
مبا�شر  ب�شكل  تنعك�ض  ال��ت��ي  الإمن��ائ��ي��ة 
املختلفة،  القت�شادية  القطاعات  على 

املعي�شي  م�����ش��ت���ى  رف�����ع  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل 
للم�اطن املايل.

برناجما  امل���ال���ي���ة  احل���ك����م���ة  واأط���ل���ق���ت 
تنم�يا لدعم وتنظيم القطاع الإ�شكاين 
األف   50 اإن�����ش��اء  ال��ب��الد م��ن خ���الل  يف 
الإ���ش��ك��ان يف  ق��ام مكتب  وح��دة �شكنية و 
م���ايل خ���الل ال��ف��رتة م��ن ع���ام 2002 
وحدة   9،521 ب��ت��م���ي��ل   2015 اإىل 
املتزايد  ال��ط��ل��ب  حل��ج��م  ون��ظ��را  �شكنية 
عام  يف  ت��ق��رر  ال�شكانية،  امل�شاريع  على 

عدد  يف  جديدة  م�شاكن  اإن�شاء   2006
من املناطق املختلفة يف مايل.

�شندوق  ن�شاط  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  جت��در 
عام  م��ايل منذ  ب��داأ يف  للتنمية  اأب�ظبي 
1976 حيث م�ل ال�شندوق 8 م�شاريع 
اأك��ر من  بلغت  اإجمالية  بقيمة  تنم�ية 
�شملت م�شاريع يف  404 ماليني درهم 
مايل  حلك�مة  الأول�ية  ذات  القطاعات 
والكهرباء  امل��ي��اه  الإ���ش��ك��ان  قطاع  اأهمها 

والزراعة اإ�شافة لقطاع النقل.

املنظمة العاملية لالقت�ضاد الأخ�ضر تد�ضن 
مركز التعاون الإقليمي يف دبي اأكتوبر املقبل

•• دبي -وام:

مركز  افتتاح  عزمها  عن  الأخ�شر”  لالقت�شاد  العاملية  “املنظمة  ك�شفت 
اإطار  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  دول  لدعم  الإقليمي  التعاون 
خالل  وذل���ك  املناخية  وامل���ب���ادرات  الأن�شطة  تنفيذ  اإىل  ال��رام��ي��ة  جه�دها 
“القمة العاملية لالقت�شاد الأخ�شر 2019” التي حتت�شنها دبي اأكت�بر 
املتحدة  الأمم  لقمة  التح�شريي  امل���ؤمت��ر  هام�ض  على  ذل��ك  ج��اء  املقبل. 

للمناخ 2019 الذي ت�شت�شيفه اأب�ظبي حاليا .
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة  الإقليمي  ال��ت��ع��اون  مركز  تاأ�شي�ض  ي��اأت��ي 
اأفريقيا مب�جب مذكرة تفاهم مت ت�قيعها بني “املنظمة العاملية لالقت�شاد 
الأخ�شر” و “اأمانة اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ” يف 
املنظمتان على ت�ظيف وت�شخري اخلربات  اتفقت  و  املا�شي.  �شهر فرباير 
وامل�ارد كافة يف خدمة العمل امل�شرتك عرب مركز التعاون الإقليمي يف دبي 
بهدف ت�فري الدعم املبا�شر للحك�مات واملنظمات غري احلك�مية والقطاع 

اخلا�ض يف مبادراتها الرامية اإىل احلد من انبعاثات الكرب�ن.
و �شيك�ن ملركز التعاون الإقليمي دور فاعل يف دعم الدول لتعزيز الإجراءات 
املحددة  امل�شاهمات  تنفيذ  و  طم�حاتها  زي��ادة  و  املناخي  بالتغري  املتعلقة 
وطنيا و التي مت اعتمادها مب�جب اتفاقية باري�ض ب�شاأن التغري املناخي يف 
ويت�ىل املركز اجلديد الذي �شيتخذ من دبي مقرا  �شهر دي�شمرب 2015. 
له تعزيز الإجراءات املتعلقة بالتغري املناخي وفق “ اآلية التنمية النظيفة« 
/Clean Development Mechanism اإىل جانب م�شاعدة 
النبعاثات من خالل  اج��راءات تخفي�ض  تنفيذ  على  واملنظمات  ال�شركات 

امل�شاريع امل�ؤهلة لتجارة الكرب�ن.

دبي تعزز م�ضاركة ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
بت�ضهيالت ودعم يرفع اإ�ضهامها يف الناجت املحلي لالإمارة

•• دبي-وام:

اح��ت��ف��ل ال��ع��امل ب��ال��ي���م ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��رك��ات امل��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ش��غ��ر وال�شغرية 
ي�ني�   27 ي�م  املتحدة  العامة لالأمم  وال��ذي حددت اجلمعية  واملت��شطة 
من كل عام لالحتفال به تقديرا للدور الذي ت�شطلع به تلك امل�ؤ�ش�شات يف 
اإمناء القت�شادات املحلية والعاملية، ورغبة يف تعزيز ال�عي العام باإ�شهامات 
ك�شب  و  للعمل  كبرية  فر�ض  ت�فري  خاللها  من  يتم  التي  ال�شركات  تلك 
من  رئي�شي  حم��رك  اإىل  بذلك  لتتح�ل  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  املداخيل 
دولة  يف  واملت��شطة  ال�شغرية  ال�شركات  قطاع  ي�شهد  و  التنمية.  حمركات 
الإم��ارات العربية املتحدة ازده��اراً كبرياً يف �ش�ء الرعاية التي يحظى بها 
الن�شاط  خ��ارط��ة  على  الأك���رب  امل�شاحة  ي�شغل  ال��ذي  احل��ي���ي  القطاع  ه��ذا 
القت�شادي عاملياً، يف ال�قت الذي تتنامى فيه اأهمية هذا القطاع احلي�ي 
يف دبي التي متثل ال�شركات املنتمية اإليه ما يزيد على %95 من اإجمايل 
من  جمم�عة  الباقية  الن�شبة  متثل  بينما  الإم���ارة،  يف  امل�شجلة  ال�شركات 
العاملية يف خمتلف التخ�ش�شات،  ال�شركات وم�ؤ�ش�شات الإعمال  اأكرب واأهم 
تعزيز  يف  ن�شاطاتها  وتن�ع  مك�ناتها  بتكامل  املنظ�مة  تلك  �شاهمت  حيث 
اأعلن  العاملي. وقد  امل�ؤثرة يف منظ�مة القت�شاد  املحاور  كاأحد  م�قع دبي 
“اإك�شب� دبي 2020” بهذه املنا�شبة اأن قيمة العق�د التي منحها لل�شركات 
2.4 مليار درهم يف حني  2019 بلغت  ال�شغرية واملت��شطة حتى مار�ض 
من املقرر اأن يتم الرتكيز خالل املرحلة املقبلة على منح مزيد من العق�د 
لدى  امل�شّجلني  امل���ّردي��ن  ع��دد  بلغ  اإذ  القطاع،  ه��ذا  اإىل  املنتمية  لل�شركات 
املعر�ض الذي يقام يف دبي للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
األفاً و668   29 اآ�شيا من ال�شركات ال�شغرية واملت��شطة  اأفريقيا وجن�ب 
م�ّرداً مبا ي�ازي ن�شبة نح� %85 من اأ�شل 34 األفاً و904 م�ّردين من 
151 دولة، يف تعبري عن مدى القيمة التي متثلها تلك ال�شركات يف دعم 

القطاعات القت�شادية الكربى.

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/4595  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-را�شد حممد العامري للخدمات الفنية ذ.م.م جمه�ل 
الغرينى  اللطيف  ان املدعي /ا�شالم احمد �شربي عبد  حمل القامة مبا 
وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدع�ى وم��ش�عها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   20450(
ي�م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB194402911AE:ال�شك�ى رق���م 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2019/7/15 امل�افق  الثنني 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/403  عمايل كلي

اىل اخل�شم املدخل / 1-�شركة ت�شامرز القاب�شة وميثلها/�شتي�ارت الن ماكدونالدو 
حمم�د  وميثله:حممد  ت�ما�ض  /ج���ن  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  �شامرز 
حممد م��شى ال�ش�ان قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2500( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   2754208( وقدرها 
خربة  و�شهادة  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
لها  وح���ددت   MB185351908AE:ال�شك�ى رق��م  ال�شهادات  كافة  وت�شليمه 
جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2019/7/2 ال�شاعة 10.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1851  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- عبيد بن جدمي ال�ش�يدي للمحاماه وال�شت�شارات القان�نيه 
دفع  حممدين  اهلل  دف��ع  التنفيذ/جن�ى  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل 
الدع�ى  عليك  اأق���ام   ق��د  احل��م��ادي   ي��شف  احمد  حممد  وميثله:ي��شف  اهلل 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )135828( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2683( درهم ر�ش�م 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2018/4588  تنفيذ جتاري   

 ، كلي  جت��اري  رق����م:2017/1003  الدع�ى  يف  ال�شادر  احلكم  الق�شية:تنفيذ  م��ش�ع 
ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )960281.18( درهم �شامال للر�ش�م وامل�شاريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ض.م.ع
مدير  )ب�شفته  ب��الل  قنرب  ح�شني  حممد  في�شل  ���ش��ده:1-  اعالنه:املنفذ  املطل�ب 

ما�شرت مايندم م.د.م.�ض( جمه�ل حمل القامة
م��ش�ع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن ا�شهم لدى �ش�ق دبي املايل 
)�شركة �ش�ق دبي املايل 2.261 �شهم( - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )960281.18( 

درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1876  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- فهد اف�شل ح�شني يعق�ب الها�شمي جمه�ل حمل 
����ض.م.ع  ال���ط��ن��ي  راأ�����ض اخل��م��ي��ة  التنفيذ/بنك  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
الدع�ى  عليك  اأق����ام   ق��د  ال�����ش���ي��دي   �شلطان  عي�شى  ومي��ث��ل��ه:حم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)1154106.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/2172  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- ابك�ض ورلد للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2-حممد مهدي روح اله مهدي زادكان 
زادك��ان )ال�شم ح�شب  اف��ادة اجلن�شية والق��ام��ة( حممد مهدي روح اهلل مهدي  )ال�شم ح�شب 
ورلد  ابك�ض  ملدي�نية  و�شامنة  كفيلة  ب�شفتها  ����ض.ذ.م.م  ب��رتوي���ل  م�شاريع   -3 ال�شفر(  ج���از 
للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 4- ب�شت�ن التجارية �ض.ذ.م.م ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملدي�نية ابك�ض 
ابك�ض  ملدي�نية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  ايروانى  ر�شا  عبا�ض   -5 ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ورلد 
ورلد للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 6- هارينجت�ن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م ب�شفتها كفيلة و�شامنة 
التنفيذ/ ان طالب  القامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  العامة  للتجارة  ورل��د  ابك�ض  ملدي�نية 

التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام  عليك  قد  ال�ش�يدي   �شلطان  اي��ران وميثله:حممد عي�شى  بنك ملي 
اىل  بالت�شامن  دره��م  وق��دره )106066831.76(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2018/4504  تنفيذ جتاري   

م��ش�ع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم:2018/238 جتاري كلي ، ب�شداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )3412170.91( درهم �شامال للر�ش�م وامل�شاريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �ض.م.ع
املطل�ب اعالنه:املنفذ �شده:1- و�شام حممد علي رزق جمه�ل حمل القامة

م��ش�ع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�ض بياناتها رقم 
الر�ض 1387 - املنطقة جبل علي - وذلك يف حدود قيمة املطالبة )3412170.91( درهم 

ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

       مذكرة �عالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  �لدعوى 2019/233  نز�ع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �شده / 1-روبانغ �شاندولل �ش��شدى جمه�ل حمل القامة مبا ان 
اأقام  املتنازع / علري�شا احمد دهقاين وميثله:منى حممد ر�شا الن�شاري  قد 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بندب خبري متخ�ش�ض مع الزام املدعي عليه 
كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�ش�م 
8.30 �ض مبكتب  ال�شاعة  امل�افق 2019/7/3    الربعاء  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�شلح  
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .

رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

�لت�سويات  �لودية
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املال والأعمال

تعهدت بتجاوز التحديات مب�صتح�صرات مبتكرة 

 عمومية جلفار الدوائية تقر ع�ضوين جديدين ملجل�ش الإدارة ومدققي ح�ضابات 
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اأم�����ض  ع��ق��دت 
اأكرب  م��ن  واح����دة  “جلفار”،  ال��دوائ��ي��ة 
منطقة  يف  ل��الأدوي��ة  املُ�شّنعة  ال�����ش��رك��ات 
اأفريقيا،  و����ش���م���ال  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 
العم�مية  للجمعية  ال�شن�ي  الإج��ت��م��اع 
ال�شركة نظرة  اإدارة  الذي قدمت خالله 
ع��ام��ة ع��ن اأن�����ش��ط��ت��ه��ا وال��ت��ح��دي��ات التي 
جانب  2018اإىل  ع�����ام  يف  واج���ه���ت���ه���ا 

الت�قعات لعام 2019.
اأث���ن���اء الإج���ت���م���اع، خ��اط��ب ال�����ش��ي��خ �شقر 
جمل�ض  اإدارة  رئي�ض  القا�شمي  حميد  بن 
ال�شركة وجريوم كارل الرئي�ض التنفيذي 

لل�شركة امل�شاهمني الذين قام�ا مبراجعة 
لعام  لل�شركة  املالية  الك�ش�فات  واعتماد 

.2018
كما ناق�ش�ا ووافق�ا على تعيني مدققني 
خ���ارج���ي���ني ج�����دد واأق���������روا ع���ل���ى تعيني 

ع�ش�ين جديدين يف جمل�ض الإدارة.
وقال كارل: “بينما كان عام 2018عاماً 
فريقنا  ا�شتجابة  اأن  اإل  لل�شركة،  �شعباً 
على  حفزتنا  ككل  وم�ؤ�ش�شتنا  ال��ق��ي��ادي 
م�اجهة جميع التحديات التي واجهناها 

خالل العام.
احلكيمة  خ��ط��ط��ن��ا  ����ش���اع���دت  ق���د  »ك���م���ا 
للمحافظة  و�شعت  ال��ت��ي  الأم���د  ط�يلة 
ع��ل��ى من��� ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى اأن ت��ظ��ل �شركة 

التحديات  م��ن  ب��ال��رغ��م  ���ش��ام��دة  جلفار 
نزال  ل  ال��ع��م��ل.  بيئة  يف  واجهتها  ال��ت��ي 
ال��ت��ي ح��ددن��اه��ا يف  ب��اأه��داف��ن��ا  ملتزميني 
خططنا ط�يلة الأمد و�شنعمل جاهدين 
مل�اجهة  وال�شتثمار  التكاليف  اإدارة  على 

اأية حتديات قد ت�اُجهنا يف امل�شتقبل.
�شركة  اإي�����رادات  ت��اأث��رت   2018 ع���ام  يف 
جلفار ب�ش�رة �شلبية نظراً ل�شحب العديد 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات واحل���ظ���ر امل�����ؤق����ت ال���ذي 
فر�شته الهيئة ال�شع�دية للغذاء والدواء 
على ت�شدير منتجات ال�شركة اإىل اململكة 
جلفار  واج��ه��ت  كما  ال�شع�دية.  العربية 
ا بع�ض التحديات املتعلقة بعدد من  اأي�شً
ال�شرق  اأ���ش���اق  وع��رب  القدمية  الق�شايا 

الأو���ش��ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، مب��ا يف ذلك 
املالية  ال��ع��م��الت  بع�ض  قيمة  انخفا�ض 
وال�شطرابات ال�شيا�شية. ونتيجة لذلك، 
ركزت اإدارة ال�شركة جه�دها على خف�ض 
التكاليف واتخذت العديد من الإجراءات 
التدفقات  وزي���ادة  ال�شركة  كيان  لتعزيز 

النقدية اإىل اأق�شى حد.
يف عام 2019 مع اأع�شاء جمل�ض الإدارة 
اجلدد والتعيينات احلديثة لفريق الإدارة، 
ف��اإن��ن��ا ن��اأت��ي مب��ه��ارات وق����درات جديدة، 
ون��ط��ل��ق م��ن��ت��ج��ات م��ب��ت��ك��رة يف الأ����ش����اق 
بتنفيذ نظام  ن��ق���م  اأن��ن��ا  ك��م��ا  ال��رئ��ي�����ش��ة، 
جديد لإدارة اجل�دة ونعمل مع عدد من 
امل�ؤ�ش�شات الرائدة يف العامل على حت�شني 

اجلديدة  العاملية  ال�شرتاتيجية  ودف���ع 
للتغلب  جيد  و�شع  يف  »جلفار  لل�شركة.  
الراهن  ال�قت  يف  الكامنة  املخاطر  على 
على  الأم���د  ط�يلة  اخلطط  و�شتحافظ 
من� الإي��رادات. كما اأننا �ش�ف ن�شتمر يف 
تن�شيط  لإع��ادة  روؤيتنا  نح�  امل�شي قدماً 
ال�شركة يف امل�شتقبل ل�شمان قدرتنا على 

تقدمي قيمة اإيجابية مل�شاهمينا. »
خال�ض  ع��ن  جلفار  اإدارة  جمل�ض  اأع���رب 
ت���ق���دي���ره جل��م��ي��ع ال���ع���م���الء وامل�����ردي����ن 
كما  جلفار.  لأن�شطة  امل�شتمر  لدعمهم 
ع����ربوا ع���ن خ��ال�����ض ت��ق��دي��ره��م جلميع 
ال�شركاء وامل�شاهمني والإدارة وامل�ظفني 

على جه�دهم وتفانيهم امل�شتمر.

الإمارات دبي الوطني ريت حت�ضل على ت�ضهيل 
بقيمة 177 مليون دولر من بنك امل�ضرق

•• دبي-الفجر: 

ا���ش��ت��ث��م��ار مغلقة”   “�شركة  ري���ت  ال���ط��ن��ي  دب���ي  الإم�������ارات  ���ش��رك��ة  اأك�����دت 
ا�شتثمار عقاري يعمل وفقاً  وهي �شندوق  ال�طني ريت”،  “الإمارات دبي 
لل�شريعة الإ�شالمية وتديره �شركة الإم��ارات دبي ال�طني لإدارة الأ�ش�ل 
الإ�شالمية  ال�شريعة  املحدودة، ح�ش�لها على ت�شهيل مت�يلي مت�افق مع 
درهم  ملي�ن   650( اأمريكي  دولر  ملي�ن   177 امل�شرق مببلغ  بنك  من 
اإماراتي(. و�شُي�شتخدم هذا الت�شهيل يف اإعادة مت�يل 134.5 ملي�ن دولر 
اإم��ارات��ي( من دي���ن الإم���ارات دب��ي ال�طني  اأمريكي )494 ملي�ن دره��م 
ريت احلالية، الأمر الذي ي�شاهم يف تخفي�ض تكلفة التم�يل، ف�شاًل عن 

تخ�شي�ض مت�يل اإ�شايف لعمليات ال�شتح�اذ واأغرا�ض ال�شركة.   
ال�شن�ات  �شنة، على   12 يبلغ مدته  الذي  الت�شهيل،  فائدة على  وحُتت�شب 
خالل  الت�شهيل  قيمة  م��ن   80% ُي�����ش��دد  اأن  ع��ل��ى  ف��ق��ط،  الأوىل  الأرب����ع 
ال�شن�ات الثمان التالية وُت�شدد الن�شبة املتبقية %20 دفعة واحدة يف نهاية 
مدة الت�شهيل. و�شيجري احت�شاب هذه الفائدة على الت�شهيل اجلديد وفقاً 
%2.65 مما �شيخف�ض  اأ�شهر + هام�ض ربح بن�شبة   3 ملعدل الإيب�ر ملدة 

التكلفة الإجمالية لدي�ن الإمارات دبي ال�طني ريت.
ال�طني  دبي  الإم��ارات  ب�شركة  العقارات  ق�شم  رئي�ض  تايل�ر،  اأنت�ين  وقال 

لإدارة الأ�ش�ل:
اأهمية لإع��ادة مت�يل  »ميثل الت�شهيل الذي ح�شلنا عليه من بنك امل�شرق 
دي�ننا احلالية بغر�ض حتقيق وف�رات كبرية يف التكاليف ل�شالح الإمارات 
دبي ال�طني ريت، وكذلك دعم برنامج عمليات ال�شتح�اذ. ونعتزم تن�يع 
ن�شب ملكيتنا من خالل زيادة املخ�ش�شات امل�جهة للقطاع العقاري البديل 
اأن��ه يحظى ب��درج��ة كبرية م��ن النم� وامل��رون��ة يف ظ��ل ظروف  ال��ذي ن��رى 
ال�ش�ق احلالية.« ويف 31 مار�ض 2019، بلغ �شايف قيمة اأ�ش�ل الإمارات 
دبي ال�طني ريت مبلغ 270 ملي�ن دولر اأمريكي اأو 1.08 دولر اأمريكي 
ملي�ن   450 العقارات  الإجمالية ملحفظة  القيمة  وبلغت  ال�احد،  لل�شهم 
دولر اأمريكي. وا�شتقر اإجمايل القرو�ض عند 180 ملي�ن دولر اأمريكي، 
حمفظة  اإ�شغال  ن�شبة  وبلغت   .40% القيمة  اإىل  القرو�ض  ن�شبة  وبلغت 
والتي حققت  الفعالة،  التاأجري  ا�شرتاتيجية  86% بف�شل  ال�شركة  اأ�ش�ل 
يف   %81 اإ�شغال  ون�شبة  املكتبية،  العقارات  حمفظة  يف   %84 اإ�شغال  ن�شبة 
العقارات  %100 يف حمفظة  اإ�شغال  ون�شبة  ال�شكنية،  العقارات  حمفظة 
الطالب  اإق��ام��ة  م�شاكن  املحفظة  م��ن  البديل  اجل��زء  ويت�شمن  البديلة. 
ت�شعى  ال�شتح�اذ،  ا�شرتاتيجية  خ��الل  وم��ن  والتجزئة.  التعليم  واأ���ش���ل 
الإم�����ارات دب��ي ال���ط��ن��ي ري��ت اإىل �شم ف��ئ��ات اأ���ش���ل ج��دي��دة مب��ا يف ذلك 

ال�شناعة والرعاية ال�شحية والتعليمية.
من جانبه، قال اأحمد عبد العال، نائب الرئي�ض لل�ش�ؤون التنفيذية، رئي�ض 

جمم�عة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات وال�شتثمار يف بنك امل�شرق:
الت�شهيل  اأن نتعاون مع �شركة الإم��ارات دبي ال�طني ريت يف هذا  »ي�شرنا 
امل�شريف لن�فر لهم حاًل منا�شباً لهم لت�شريع حتقيق اأهدافهم امل�شتقبلية. 
التم�يل  اإع��ادة  لدعم خطط  املنا�شب  ال�قت  ه��ذا ه�  اأن  امل�شرق  نعتقد يف 
والنم� ل�شركة الإمارات دبي ال�طني ريت، وذلك نظراً للعدد املتزايد من 
القطاع  يف  ا�شرتاتيجية  اأ���ش���ل  ع��ن  تبحث  التي  ال�شتثمارية  امل�ؤ�ش�شات 
الت�شهيل  ه��ذا  اأن  نعترب  الأج���ل.  ط�يلة  مكا�شب  حتقيق  بهدف  العقاري 
ا�شتثماراتهم  حمفظة  لتط�ير  مبن�شة  لتزويدهم  لل�شركة  اإمكانية  ميثل 
حتقيق  وبالتايل  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مع  املت�افقة  العقارية  لالأ�ش�ل 
املدى  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  املحلي  لالقت�شاد  ال�شتفادة 
ب�ر�شة  يف  امل��درج��ة  ري��ت،  ال�طني  دب��ي  الإم����ارات  �شركة  تتيح   .« الط�يل 
نا�شداك دبي منذ مار�ض 2017، للم�شتثمرين اإمكانية ال��ش�ل اإىل �ش�ق 
العقارات امل�ؤ�ش�شية يف دبي. فعلى مدار الأ�شهر الأربعة والع�شرين املا�شية، 
فئات  ع��رب  ال��ع��ق��ارات  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  ملي�ن   150 ال�شندوق  ا�شتثمر 

الأ�ش�ل العقارية البديلة واملكتبية.

منو اإيرادات املن�ضاآت الفندقية 
% خالل مار�ش يف اأبوظبي 17.6 

•• اأبوظبي - وام:

ارتفعت اإيرادات املبيت يف املن�شاآت الفندقية بن�شبة 17.6 % خالل مار�ض 
لأحدث  وفقا  وذل��ك   2018 ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه  ال�شهر  م��ع  مقارنة   2019

الأرقام التي اأ�شدرها مركز اإح�شاء اأب�ظبي اأم�ض.
الرقم  �شهدها  التي  للزيادة  الإي���رادات م�اكبا  امل�شجل يف  الرت��ف��اع  ج��اء  و 
نهاية  خالل   8.7% بن�شبة  الفندقية  املن�شاآت  يف  املبيت  لأ�شعار  القيا�شي 

�شهر مار�ض من العام اجلاري.
و يعك�ض النم� الكبري يف اإيرادات املن�شاآت الفندقية /فنادق و�شقق فندقية/ 
يف مار�ض املا�شي ت�ا�شل الن�شاط املتميز الذي ي�شهده القطاع منذ بداية 
املناطق  ع��ام من  ب�شكل  والإم����ارات  اأب�ظبي  اإم���ارة  تعدُّ  و   .  2019 العام 
ملا حققته من  الأو�شط وذلك نظرا  ال�شرق  �شياحيا على م�شت�ى  اجلاذبة 

تط�ر عمراين وخدماتي يف البنية التحتية اخلا�شة بالقطاع.

 »ال�ضارقة لإدارة الأ�ضول« و»بيئة« تنظمان ور�ضة عمل حول اإعادة التدوير
•• ال�شارقة – الفجر: 

الأ�ش�ل،  لإدارة  ال�شارقة  �شركة  نظمت 
ال�شارقة،  حلك�مة  ال�شتثماري  ال���ذراع 
اأ�شرع  اإح��دى  بيئة،  �شركة  مع  بالتعاون 
ال�شرق  يف  من�����اً  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  ���ش��رك��ات 
اجلبيل،  �ش�ق  يف  عمل  ور�شة  الأو���ش��ط، 
�شركة  م����ظ���ف���ي  م����ن   50 مب�������ش���ارك���ة 
اأهمية  ح���ل  الأ���ش���ل،  لإدارة  ال�شارقة 
اإع�����ادة ت��دوي��ر ع��ل��ب امل��ي��اه وغ��ريه��ا من 
مكاتبهم  يف  م��ن��ه��ا  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  امل�������اد 

العي�ض  طرق  على  والتعرف  ومنازلهم، 
ب�شكل م�شتدام من خالل احلفاظ على 

امل�ارد الطبيعية.
املدير  اإب��راه��ي��م احل���ط��ي،  �شعادة  وق��ال 
امل�شاندةة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 
 “ الأ����ش����ل:  لإدارة  ال�����ش��ارق��ة  �شركة  يف 
يف تط�ير  “بيئة”  التعاون مع  ي�شعدنا 
التدوير،  اإع��ادة  ح�ل  م�ظفينا  وت�عية 
امل�شتدامة  البيئية  التنمية  تنف�شل  فال 
و�شن�ا�شل  الق��ت�����ش��ادي��ة،  التنمية  ع��ن 

و�شركائنا،  م���ظ��ف��ي��ن��ا  ب��ج��ه���د  ال��ع��م��ل، 
لتعزيز  ومتعاملينا،  م�شاهمينا  ودع���م 
اإمارة  اقت�شاد  وحي�ية  وتناف�شية  تن�ع 
مبعايري  املطلق  التزامنا  مع  ال�شارقة، 
وال�شتدامة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش���ؤول��ي��ة 
والب���ت���ك���ار يف  الإب��������داع  وروح  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الإم����ارات  دول���ة  داخ���ل  ك��اف��ة،  م�شاريعنا 

العربية املتحدة وخارجها«.
واأ�شاف احل�طي: “تعد ال�شارقة لإدارة 
الأ�ش�ل، اأحد الرواد امللتزمني باحلفاظ 

عملياتها  يف  وال���ش��ت��دام��ة  البيئة  ع��ل��ى 
بالتزامنا  هدفنا  وي�شم�  ال��ت��ط���ي��ري��ة، 
املعرفة  وم�����ش��ارك��ة  ال���ت���دوي���ر،  ب����اإع����ادة 
البيئية مع م�ظفينا اأوًل، ومع �شركائنا 
يف العمل واأ�شحاب امل�شلحة والمتيازات، 
وت�شجيعهم  ك���ك���ل،  امل��ج��ت��م��ع  واأف���������راد 
اأن  ليك�ن�ا جزءاً من مبادراتنا«.  يذكر 
الذراع  الأ���ش���ل،  لإدارة  ال�شارقة  �شركة 
متتلك  ال�شارقة،  حلك�مة  ال�شتثماري 
حمفظة ا�شتثمارية عاملية لإدارة الأ�ش�ل 

العقارية، وذلك من خالل بناء �شراكات 
الأ�ش�ل  اإدارة  �شركات  مع  ا�شرتاتيجية 
ووكالت ا�شتثمار رائدة، وتعمل ال�شارقة 
لإدارة الأ�ش�ل على الدفع امل�شتمر لنم� 
واإدارة  تط�ير  وعلى  ال�شارقة،  اقت�شاد 
م�شاريع عقارية يف الإم��ارات، كما تركّز 
التم�يل،  ت�����ش��م��ل  ق��ط��اع��ات  ع����ّدة  ع��ل��ى 
الل�ج�شتية،  واخل����دم����ات  وال����ت����ج����ارة، 
والعقارات،  والت�شالت،  والتكن�ل�جيا، 

وال�شناعة، والنقل، والنفط والغاز.

مالية عجمان توقع اتفاقية �ضراكة مع PayFort   اإحدى �ضركات اأمازون
•• عجمان -الفجر 

العاملية  املمار�شات  اأف�شل  مل�اكبة  �شعياً 
اأع���ل���ن���ت دائ������رة امل���ال���ي���ة يف ع��ج��م��ان عن 
�شيتم  ج����دي����دة  وخ�����دم�����ات  ت�����ش��ه��ي��الت 
ت��ق��دمي��ه��ا ع��رب ال��ب���اب��ة امل����ح���دة للدفع 
AjmanPay   وذل��ك خالل  ال��ذك��ي 
   PayFort مع  �شراكة  اتفاقية  ت�قيع 
وياأتي  العاملية.  اأم����ازون  �شركات  اإح���دى 
ذل���ك حت��ق��ي��ق��اً لأع��ل��ى م��ع��دلت التح�ل 
الرقمي وفقا لأرقى املعايري التقنية، من 
على  تعتمد  واح���دة  ذك��ي��ة  من�شة  خ��الل 
وتنمية  اإدارة  جم��ال  يف  التقنيات  اأح��دث 
يف  للم�شاهمة  احلك�مية  امل��ال��ي��ة  امل�����ارد 

تنمية م�شتدامة لإمارة عجمان.
اأحمد  م��روان  �شعادة  اأكد  املنا�شبة  وبهذه 
اآل علي مدير عام دائرة املالية يف عجمان 
حر�ض الدائرة على جت�شيد روؤى واأهداف 
تبني  2021من خالل  حك�مة عجمان 
اأف�شل املمار�شات واآليات العمل امل�ؤ�ش�شية 
الكفيلة بامل�شاهمة يف الرتقاء مبنظ�مة 
ال�طنية  الأه�������داف  ي��خ��دم  ال��ع��م��ل مب���ا 
ويُعزز ثقة ال�شركاء يف خمتلف القطاعات 

احلك�مية املحلية وكافة املتعاملني.  
م�شريا  اإىل اأن ت�قيع التفاقية ياأتي يف 
اإطار �شعي دائرة املالية لتعزيز اخلدمات 

كمن�شة    AjmanPay ع��رب  املتاحة 
وج�������دة اخلدمات  ت���ع���زز جن����اح  رق��م��ي��ة 
مكانتها  وت��دع��م  الإم�����ارة،  يف  احلك�مية 
تتيح  ك�نها  وعاملياً،  حملياً  القت�شادية 
مكان  اأي  م��ن  ب�شه�لة  ل��ل��دف��ع  خ���ي���ارات 
الئتمان  بطاقات  با�شتخدام  ال��ع��امل  يف 
اأو من خالل املحافظ الرقمية  املختلفة 

عرب  مبا�شرة  التق�شيط  خدمة  وت���ف��ري 
اأو  املتحرك  للهاتف  الذكية  التطبيقات 
ب��ال��ت��ع��اون مع  من�شات الن��رتن��ت وذل���ك 
�شي�شتفيد  بحيث   بن�ك    10 م��ن  اأك��ر 
املتعامل�ن  مع حك�مة عجمان من خدمة 
ال�شداد املي�شر ب�شكل رقمي متكامل عند 
مع  احلك�مية  الر�ش�م  اإي��رادات  حت�شيل 

خا�شية وج�د جدول تف�شيلي بالدفعات 
امل�شتحقة.

مع  التفاقية  ت�قيع  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
�شريفع من كفاءة الأداء     PayFort
املايل ب�شكل عام ويح�شن ج�دة اخلدمات 
املقدمة لكافة املتعاملني من م�شتثمرين 
واأفراد، اإ�شافة اإىل حتقيق اأهداف اأخرى 

كتكامل اخلدمات احلك�مية ودعم عملية 
التح�ل الرقمي.

الرئي�ض  اأ�شار عمر �شدودي،  ومن جانبه 
م�شروع   اأن  ب��ي��ف���رت  ل�شركة  التنفيذي 
�شعي حك�مة  يعك�ض   ”AjmanPay
الرامية  ا�شرتاتيجيتها  لتعزيز  عجمان 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���ح����ل ال�����ذك�����ي، وم����اك���ب���ة 
لت�جهات قيادة دولة الإمارات يف التح�ل 
يهدف  ح���ي���ث  ال���ذك���ي���ة  احل���ك����م���ة  اإىل 
الدفع عرب  واجهات  ت�حيد  اإىل  امل�شروع 
ج��م��ي��ع ال��ق��ن���ات احل��ك���م��ي��ة م���ن خالل 
جهة واح��دة عن طريق اإج��راء جمم�عة 
متن�عة من املعامالت عرب الإنرتنت دون 
مراكز  يف  الفعلي  الت�اجد  اإىل  احل��اج��ة 

ا�شعاد املتعاملني بحك�مة عجمان«
“ احلل�ل  اأن  ����ش���دودى  ع��م��ر  واأ�����ش����اف 
والتقنيات التي تقدمها بيف�رت �شت�شاعد 
املحلي  الق��ت�����ش��ادي  ال������ش��ع  ت��ع��زي��ز  يف 
وال���ع���امل���ي ل���ل���دول���ة، مب���ا يف ذل����ك تقدمي 
لعمالء  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  ذات  خ����دم����ات 
حك�مة عجمان من خالل ت�فري امكانية 
الدفع من خالل بطاقات الئتمان فيزا 
التي  تق�شيط  وخ��دم��ة  م��ا���ش��رتك��ارد  اأو 
متكن امل�شتهلك من دفع قيمة امل�شرتيات 
بطريقة  �شهرية  اأق�����ش��اط  على  ال��ك��ب��رية 

اآلية ومبتكرة«.
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    يف �لدعوى رقم 2019/205  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �شده/1- نبيل ابراهيم اأب� نحالن جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
ن�ر بنك )م�شاهمة عامة( )بنك ن�ر ال�شالمي �ض.م.ع( �شابقا وميثله:جابر را�شد حممد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام  عليك  ال�شالمي  قد  را�شد  جابر 
املبلغ املنفذ به وقدره )47002.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�شخ العقد 
املربم بني طريف الدع�ى بخ�ش��ض ال�حدة رقم 406 برج دبي برج في�ز �شي ال اف وبت�شليم 
ال�حدة حمل العقد �شند التداعي خالية من ال�ش�اغل للمدعي ومبخاطبة دائرة الرا�شي 
والمالك ل�شطب العبارة ال�اردة يف �شهادة امللكية ب�شان ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك 
ل�شالح املدعي عليه.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4500  جتاري جزئي 

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  ����ض.ذ.م.م  الذهبية  ال�ش�كة  مطعم  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/الليان لتجارة وت�زيع امل�اد الغذائية �ض.ذ.م.م وميثله:خالد حممد عبدالرحيم 
يف    2019/2/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   الع��شي  بنار 
بالزام  ���ض.ذ.م.م  الغذائية  امل���اد  وت�زيع  لتجارة  ل�شالح/الليان  اعاله  املذك�رة  الدع�ى 
والفائدة  دره���م   34.625/00 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت����ؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال�شركة 
القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ رفع الدع�ى احلا�شل يف 2018/12/4 وحتى متام ال�شداد 
والزمتها بامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   

�عالن �سحيفة طعن بالن�سر 
     يف �لطعن 2019/143 طعن �أحو�ل �سخ�سية

تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- كارين �شيك��شيان اإبنة لي�دفيك

وميثله:خمتار حممد باقر غريب 
حمل  جم��ه���ل  �شادينك�فا  الك�شندر  ت��ات��ي��ان��ا  ����ش���ده:1-  امل��ط��ع���ن  ب��اع��الن 
اأع��اله ويت�جب  امل��ذك���ر  اأق��ام عليكم الطعن  الطاعن  ب��اأن  الق��ام��ة نعلنكم 
الطعن  �شحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����ش���ر  عليكم 

املقدمة �شدكم .
رئي�س �لق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  �لتمييز
�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف �لدعوى رقم 2019/19 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- علي حممد كرامي تاج ابادي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود
وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي.

املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2019/6/24  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدرها )559.259( درهم خالل خم�شة ع�شر ي�ما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
امل��ادة 295 من قان�ن  املزايدة وفقا لن�ض  الرهن بطريق  العقار حمل  واإل بيع  اع��اله 
املبنى  ا�شم   -  1121 الر����ض  رق��م   - جمريا  نخلة   - �شكنية  )�شقة  املدنية  الج����راءات 
اخل�شكار - رقم العقار 503 - امل�شاحة 2.158/92 قدم مربع (وذلك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/587  تنفيذ مدين  
املهري  �شعيد ن�شيب احلريري  راكان ن�شيب  املنفذ �شده/1-  اىل 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19876.95( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/489  تنفيذ مدين  
جمه�ل  احمد  ال��دي��ن  حممد  عبدالرحمن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6640.59( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/441  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ا����ض ب��ي اي���ة ل��ل��ت��ج��ارة ������ض.ذ.م.م ميثلها ق��ان���ن��ا/
مليك �شفقط عمران اكرب ح�شني جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9295.20(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/493  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- جا�شم حممد غل�م �شنق�ر اللنجاوي جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8876.02( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/488  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- هيلي��ض لل��شاطة التجارية �ض.ذ.م.م ميثلها قان�نا 
���ش��ه��زاد اك���رم حممد اك���رم �شيخ جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )19677.93(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/498  تنفيذ مدين  
را�شد  قان�نا  وميثلها  العامة  للنقليات  العنابي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ه��الل ن�شيب ه��الل امل��ن�����ش���ري جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )22016.86(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/443  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ارابي�شك لل��شاطة التجاريه �ض.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20519.81( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/492  تنفيذ مدين  
�����ض.ذ.م.م جمه�ل  ت��ي ل��الع��الن  ا���ض  اىل املنفذ ���ش��ده/1- ان اي 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7118.05( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/447  تنفيذ مدين  
جمه�ل  حميد  جمعة  را���ش��د  حممد  را���ش��د  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24794.99( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/497  تنفيذ مدين  
ن�اف  مالكها  ميثلها  العقاريه  لل��شاطة  فل�ريدا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اح��م��د حممد عبدالكرمي دوب���ة جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )12207.51(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/487  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- حممد احمد مراد ح�شن جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م 
ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10833.66( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/505  تنفيذ مدين  
امل��ازم جمه�ل حمل  املنفذ ���ش��ده/1- زه��رة غل�م عبا�ض علي  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6424.93( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/485  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- اقبال جادون وزير جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( 
بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6625.58( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/491  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ح�شن ابراهيم ح�شن للتجارة العامة ذ.م.م ميثلها 
قان�نا:حاجي حممد �شريف بل��شي دين حممد جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7965.12( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/442  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- املركبة لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م 
- ميثلها قان�نا/قي�ض خلف حمادي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10158.98(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/494  تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه���ل  عنايت  حممد  ح�شني  ع��اب��د  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9007.91( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/444  تنفيذ مدين  
جمه�ل  املناعي  اب��راه��ي��م  علي  جمال  خالد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14486.7( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/504  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- فاطمه احمد �شامل غفيلى الكثريي جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6590.14( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/440  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ت�شنيم اهلل مظفر احمد جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض 
والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ع(  م 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7045.92( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/496  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- دانة البحر للتجارة - ميثلها بالتعاقد/عبدال�شالم 
التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  ا�شماعيل حممد طاهر جمه�ل حمل 
اأقام عليك الدع�ى  �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )15334.64(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/484  تنفيذ مدين  
ميثلها   - ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ال����ادي  واح��ة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  القامة مبا  املهني جمه�ل حمل  وليد فتحي حممد  قان�نا 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7912.77(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/495  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- غامن عتيق �شلطان عبداهلل العفريت الك�يتي 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23597.88( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/503  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ارت هري �ض.ذ.م.م ميثلها قان�نا/رونى انط�ان 
حبيقة جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19238.74( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/506  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �ش�امخ لتاجري ال�شيارات ميثلها مالكها:خالد مطر 
عبيد احمد الكعبي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )5741.87( درهم  املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/509  تنفيذ مدين  
ال�شعدي جمه�ل  احمد هالل  ع��ادل عبداهلل  املنفذ �شده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18620.40( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/538  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ب��دري��ه ع��ب��د امل��ن��ع��م اب��راه��ي��م جم��ه���ل حمل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7637.28( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/527  تنفيذ مدين  
قان�نا/زهري  الملني�م ميثلها  دروي�ض لعمال  بدر  املنفذ �شده/1-  اىل 
اح��م��د ����ش����دري ط��ال��ب ح�����ش��ني جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7825.21(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/353  تنفيذ مدين  
حمل  جمه�ل  ال�شالفه  ب��الل  م��ب��ارك  خالد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10920.00( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/524  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- خالد رزق عمر جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )11616.60( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/539  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ب�ك�ض ت�ش�كليت ميثلها يف التعاقد عبدالبا�شط ماما 
الإمارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  داليف 
التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق����ام  ق��د  ع(  م  )����ض  املتكاملة  ل��الإت�����ش��الت 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20167.38( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/529  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- خالد �شليمان را�شد �شليمان املرب�عي جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8213.83( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/543  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- علي عبداهلل علي ال�شريف جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م 
ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10465.37( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/526  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- حممد ح�شن حممد ح�شن القحطاين جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15525.47( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/537  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- وفاء الربين اللعالىل جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م 
ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11459.47( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/512  تنفيذ مدين  
قان�نا  ����ض.ذ.م.م وميثلها  للريا�شة  ال�شالم  ار���ض  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��م��د وارث حم��م��د ح�����ش��ني جم��ه���ل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )21764.85(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/545  تنفيذ مدين  
جمه�ل  اليحيائي  �شعيد  �شامل  حمد  حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15615.62( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/508  تنفيذ مدين  
مالكها/ ميثلها   - الداري���ة  لال�شتثمارات  ده���دار  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  نظري  احمد  مرت�شى 
اأقام عليك الدع�ى  �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )13621.61(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/540  تنفيذ مدين  
�������ض.ذ.م.م ميثلها  امل��ن�����ش��ات  ادارة  ال��ف��ا خل��دم��ات  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  العبا�شي  الدين  �شالح  بالتعاقد 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8912.91(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/523  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة احلفريات ال�طنية - ميثلها بالتعاقد ادغار 
فرانك�ل فاء جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات 
لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1072.75( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/536  تنفيذ مدين  
اي��از خ��ان خ��ان جمه�ل حمل  املنفذ ���ش��ده/1- حممد �شمري  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5677.14( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/510  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- مائي واي للتجارة ���ض.ذ.م.م ميثلها قان�نا ريندي 
وان���غ جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ �شركة الإم���ارات 
التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق����ام  ق��د  ع(  م  )����ض  املتكاملة  ل��الإت�����ش��الت 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17349.78( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/541  تنفيذ مدين  
حممد  مالكها  ميثلها  لاللكرتونيات  ايرو�شتار  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ابراهيم ح�شن احلمادي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
اأقام عليك الدع�ى  �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )21959.95(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/528  تنفيذ مدين  
جمه�ل  رفيق  حممد  الر�ش�ل  اني�ض  حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9964.92( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/534  تنفيذ مدين  
حمل  جمه�ل  رحمة  ال  نا�شر  جابر  نا�شر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5618.76( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/533  تنفيذ مدين  
�ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�شي�نال  ها�شي�ن  �شده/1-  املنفذ  اىل 
القامة  حم��ل  جم��ه���ل  كنعاين  تقي  حممد  بالتعاقد/فر�شاد  ميثلها 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  قد 
املنفذ به وقدره )19317.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/542  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- را���ش��د ع��ل��ي ح�شن ع��ب��داهلل احل���اج جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5645.99( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/531  تنفيذ مدين  
ب���ردان جم��ه���ل حمل  ث��ري��ا حممد خمي�ض  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10420.33( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
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                         يف �لدعوى رقم 2019/546  تنفيذ مدين  
احلمادي  ا�شماعيل  �شعيد  رب��ي��ع  ا�شماعيل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
وق��دره )7865.69(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/727  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شخ�ر القمة البحر والرخام  �ض ذ م م  - ميثلها 
ان  القامة مبا  / ح�شام عبداحلفيظ �شراميج� جمه�ل حمل  قان�نا 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13008.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/777  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- بختيه احمد �شعيد املن�ش�ري  جمه�ل حمل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )5708(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/726  تنفيذ مدين  
ميثلها   - ح  م  م  الهند�شية  لل�شناعات  جلف  ي���رو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قان�نا / �ش�بر امانيان تريو مالي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )17459.70(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/782  تنفيذ مدين  
امل��زروع��ي  جمه�ل حمل  �شعيد حممد  املنفذ �شده/1- ميثة  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9165.25( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/694  تنفيذ مدين  
البل��شي  جمه�ل  املنفذ �شده/1- على مبارك نا�شر مبارك  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18637.31( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/817  تنفيذ مدين  
 - الوت�ماتيكية  الب����اب  لتجارة   ال�شبعة  الي��ام  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ميثلها قان�نا / كا�شف اكرم حممد اكرم - جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9086.86( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/695  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- مبارك عي�شى حممد مبارك اخليلي  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8329.36( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/811  تنفيذ مدين  
جمه�ل  اخل�الدي  عبيد  را�شد   �شامل  عبيد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6926.39( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/774  تنفيذ مدين  
امل��الب�����ض اجل��اه��زة - ميثلها  ل��ت��ج��ارة  �شتي�ض  وي��ل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قان�نا / وايل العليم حممد امني  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9634.21(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/813  تنفيذ مدين  
الرئي�شى  جمه�ل  را�شد علي عبداهلل �شالح  املنفذ �شده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9779.20( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/806  تنفيذ مدين  
امل��رزوق��ي  جمه�ل  املنفذ ���ش��ده/1- �شيف غ��امن �شبت غ��امن  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7115.67( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/818  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ني� لين ف�ن �ض ذ م م - ميثلها قان�نا نقيب حمم�دي 
خنده اقا  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات 
لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6035.30( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/772  تنفيذ مدين  
الرميثي  جمه�ل  �شيف  احمد  �شعيد  كليثم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9601.81( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/775  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- علي عبيد �شعيد عبيد ملغ�ث املهريي  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8817.96( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/714  تنفيذ مدين  
- ميثلها  م  م  ذ   - للتجارة  ال�شعدي  ي��شف  املنفذ �شده/1- حممد  اىل 
بالتعاقد : خمي�ض �شعيد خمي�ض العربي  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10442.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/812  تنفيذ مدين  
ان  املنفذ ���ش��ده/1- عامر خليل  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8542.02( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/773  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- عادل حميد عبداهلل �شلطان عياف ال��شاحي  
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
وق��دره )9945.52(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/852  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- اك�شل لتجارة اجلرانيت والرخام - ميثلها قان�نا : 
جيانلي يى جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات 
لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10678.54( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/698  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- امنيات احلياة للتجارة العامة - �ض ذ م م - ميثلها 
القامة  حمل  جمه�ل  عبدالر�شيد   حممد  علي  اظهر  حممد  قان�نا 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  قد 
املنفذ به وقدره )10182.23( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/778  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ل��ي حم��م��د حم��م���د احل������ش��ن��ي  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8050.43( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/697  تنفيذ مدين  
البل��شي   حممد  ج��الل  عبداملجيد  ع��ب��داهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14701.31( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/807  تنفيذ مدين  
�شع�د   / بالتعاقد  ميثلها   - الطبي  طيبة  م��رك��ز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  الطيار   احمد  عبداهلل 
اأقام عليك الدع�ى  �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9374.17(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/804  تنفيذ مدين  
�شامل احل��شني   بن  �شامل  �شامل حممد  ���ش��ده/1- فهد  املنفذ  اىل 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
وق��دره )6968.36(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/814  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- انايف جرنال تريدجن - م م ح - ميثلها قان�نا / مارينا 
كراخمال  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات 
لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8781.96( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/819  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- اجت��اه البحر لتجارة املالب�ض - �ض ذ م م - ميثلها 
ق��ان���ن��ا / ك��ا���ش��ف ام���ني حم��م��د ام���ني - جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9246.31( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/652  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د اب��راه��ي��م حم��م��د ي������ش��ف احلمادي  
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
وق��دره )6408.66(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/639  تنفيذ مدين  
 - م  م  ذ  ال��ب��ن��اء -  م����اد  ل��ت��ج��ارة  الف�شية  ال��رم��ال  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
ميثلها قان�نا علي احمد �شاحلي  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5635.06(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/653  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شاهد اقبال خلدمات التنظيف - ميثلها قان�نا 
/ �شاهد اقبال  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ع(  م  )���ض  املتكاملة  لالإت�شالت  الإم���ارات 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
)28042.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/636  تنفيذ مدين  
لالعمال  وامل��ا���ض  �شابقا  الفنية  للخدمات  غ���ري  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الفنية - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات 
لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اىل  دره��م   )26441.18( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/658  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ك��الن للتجارة - �ض ذ م م - ميثلها قان�نا / �شيد 
حممد �شيد حمم�د احمد زادة - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )12047.94(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/591  تنفيذ مدين  
حمل  جمه�ل  نيك�ل�ش�ن   مارك��ض  �شتيفن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6571.64( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/659  تنفيذ مدين  
ميثلها   - م  م  ذ  ���ض  الفنية  للخدمات  عبيد  علي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قان�نا حممد �شميح ا�شلم حممد - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )21497.54(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/633  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- با�شيفك انتجريتد - �ض ذ م م ميثلها بالتعاقد مارك 
�شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل   - ه��اين  انط�ان 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )7584.08( درهم  املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/651  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شيخه عبيد حميد ا�شماعيل الهرده الزعابي 
الإمارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل   -
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
وق��دره )6595.28(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/642  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شامل �شعيد حممد عمر  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض 
والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ع(  م 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6137.57( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/689  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- وح�د لعمال التك�شية والر�شيات - ميثلها قان�نا /

عبداهلل حممد �شامل م�شبح املحفف اخلاطري - جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  قد 
املنفذ به وقدره )10561.57( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/588  تنفيذ مدين  
جمه�ل  غ����د  راج���ا  �ش�دهافيني  غ����د  رايف  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12940.25( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/650  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- طارق حممد علي عبداهلل الغافرى  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10612.36( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/638  تنفيذ مدين  
قان�نا  ميثلها  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  الراء  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ب��ت��ب��ي ر���ش��ا وك��ي��ل��ي ب��ي��ج��ار جم��ه���ل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10684.81(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/645  تنفيذ مدين  
 - والر���ش��ي��ات  التك�شية  مل��ق��اولت  د�ش�قي  عبداهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ميثلها بالتعاقد / ا�شامه م�شطفى علي عالم - جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  قد 
املنفذ به وقدره )19224.56( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/590  تنفيذ مدين  
جمه�ل  ال�شحي   علي  ب��الل  خمي�ض  جمعة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )14151(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/660  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- فا�شت جرين للنقليات العامة - ميثلها بالتعاقد/ 
رج��ا  ام��ري حمزة خ��ان حممد - جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10172.35(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/640  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ا�ض ا�ض ار الكرتوميكانيكال - �ض ذ م م ميثلها قان�نا 
جيتندرا بريج� - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )26092.27( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/643  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- الرايا للتجارة امل���اد الغذائية - �ض ذ م م - ميثلها 
قان�نا / عبدالرحمن �شديقي ر�ش�ان - جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )15827.62( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/634  تنفيذ مدين  
ان��رتن��ت ك��اف��ي��ة ���ض ذ م م - ميثلها  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ملتي ه��ان��د���ض  اىل 
بالتعاقد / ب�شري �شانغار امكاندو ك�نهي عبداهلل - جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )11669.04( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/646  تنفيذ مدين  
رفاقت  مالكها  ميثلها  واي�ض  فا�شت  مغ�شلة  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل   - ت�شيما  علي  لياقت  ت�شيما  علي 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9235.42(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/649  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- عمر عبداهلل �شلطان �شيف ال�شام�شي  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16709.74( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/693  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- جمم�عة ط�كي� لإدارة ال�شركات - ذ م م - ميثلها 
بالتعاقد / ابراهيم ثيكى كارابيل عبداهلل - جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10439.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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                         يف �لدعوى رقم 2019/665  تنفيذ جتاري   
اىل املنفذ �شده/1- مانفريد ري�شرت  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )25650.13( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/883  تنفيذ مدين  
الفنية - ميثلها  ابراهيم غالب للمقاولت  املنفذ �شده/1- حممد  اىل 
ان  الق��ام��ة مب��ا  ابراهيم غ��الب علي - جمه�ل حم��ل  قان�نا / حممد 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )20957.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/871  تنفيذ مدين  
م - ميثلها  م  ذ  ���ض   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ف��ط��ر  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ان طالب  الق��ام��ة مبا  دار - جمه�ل حمل  احمد  غ��الم حممد  قان�نا 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )12880.61(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/1309  تنفيذ جتاري   
اىل املنفذ �شده/1- منى ابراهيم احمد ال ابراهيم - جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك الإمارات دبي ال�طني - �ض م 
ع  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  به وق��دره )183858.65( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/891  تنفيذ مدين  
بالتعاقد  وميثلها  لل�شيدات  دهبي  م��رمي  �شال�ن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
/ م��رمي ده��ب��ي  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13828.30( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/895  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ب�ر�شعيد لعمال التك�شية ذ م م - ميثلها قان�نا / 
�شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل   - ح�شن  �شريف 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15874.16( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/873  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- برايت لينك ملقاولت تركيب املعدات الكهروميكانيكية 
ان  دا�شان  جمه�ل حمل القامة مبا  دا�شان  - ميثلها قان�نا : جياراج 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )16691.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2532  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- جاويد ب�تا للخدمات الفنية - �ض ذ م م - ميثلها 
ب���ت��ا حممد يا�شني - جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  قان�نا / ج��اوي��د 
طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8124.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/863  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  �شهيد ومعروف خلدمات التنظيف والعمال الفنية 
- �ض ذ م م م ميثلها قان�نا حممد معروف ح�شني - جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12688.95( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2550  تنفيذ مدين  
عبداهلل   / مالكها  وميثلها  للتجارة  النج�م  ام���اج  �شده/1-  املنفذ  اىل 
عمر �شامل مطر - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13526.48( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/855  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- جروماك�ض - �ض ذ م م - ميثلها قان�نا / ا�شكندروف 
فرهاد - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات 
لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9252.19( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2533  تنفيذ مدين  
وميثلها  ال��ع��ام��ة  ال�شيانة  مل��ق��اولت  امل��دي��ن��ة  قمر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قان�نا / خالد عامر خالد باليث - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )20030.79(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/692  تنفيذ مدين  
الزعابي - جمه�ل  املنفذ �شده/1- علي حممد عبيد احلمر  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9106.30( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2513  تنفيذ مدين  
م - ميثلها  م  ذ  - �ض  ���ش��ده/1- طيبة لالجهزة اللكرتونية  املنفذ  اىل 
ق��ان���ن��ا / حم��م��د ع��ل��ي ج���ان - جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )62751.86(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/853  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- العلماء للعقارات - �ض ذ م م - ميثلها قان�نا عثمان 
عبدالرحمن حممد �شريف �شلطان جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5254( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2440  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شال�ن القي�شر للحالقة - وميثله / قي�شر جنيب 
�شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل   - احمد  جنيب 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17641.22( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2713  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ام��ان لل�شحن العام - �ض ذ م م  - ميثلها قان�نا / 
يحيى حمم�د حافظ ح�شن م�ؤمنة جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )25094.83(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/1266  تنفيذ جتاري   
القامة  ال�شيخ  جمه�ل حمل  احمد حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنك الإم���ارات دبي ال�طني - �ض م ع  قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )136456( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/882  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- فريوز امل�ؤم�ن للخدمات الفنية - �ض ذ م م - ميثلها 
بالتعاقد مت�كل عابدين حممد علي عمر - جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )19450.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/1267  تنفيذ جتاري   
اح��م��د  جم��ه���ل حمل  ف���زي��ه حممد ر�شيد  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/  بنك الإمارات دبي ال�طني - �ض م ع

بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )177368.27( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/861  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- جيه ال تيكن�ل�جي - م م ح ميثلها مالكها / اكا�ض 
�شركة  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مبا  ام��ان���ل جمه�ل حمل  ام��ن���ال 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16385.93( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/898  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- املعيار للمقاولت - ذ م م - ميثلها قان�نا : �شرافانان 
�شركة  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  ���ش��امن���غ��ام - جم��ه���ل حم��ل 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13088.37( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/862  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة احل�شاى للمقاولت - ذ م م - ميثلها بالتعاقد 
/ عادل علي ح�شن رجب ال علي - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )15163.31(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12671 بتاريخ 2019/7/2   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/2570  تنفيذ مدين  
العام - ميثلها قان�نا / حممد  للنقل الربي  الرز  املنفذ �شده/1-  اىل 
�شركة  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  علي م�شطفى - جمه�ل حمل 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ض م ع( قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13480.72( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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اأب�ظبي  ع��ام  مدير  متيم  ب��ن  علي  الدكت�ر  �شعادة  واأك���د 
“اأرى  م�شابقة  من  الثانية  الن�شخة  اإط��الق  اإن  لالإعالم، 
اإىل  الرامية  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي  روايتي”، 
دعم الإبداع الإماراتي، وتعزيز ح�ش�ر الدراما الإماراتية 
الدولة  املجتمع يف  تط�ر  يعك�ض  ب�شكل  العربي  العامل  يف 
ب��ه م��ن ح��ي���ي��ة وت�شامح  وق��ي��م��ه الإي��ج��اب��ي��ة، وم���ا يتمتع 

وت�ا�شل مع الآخر.
من جهته قال الدكت�ر �شلطان الرميثي املدير التنفيذي 
“اأرى  م��ن  الأوىل  الن�شخة  “ا�شتطاعت  الن�شر:  ل��دائ��رة 
نالت  اأن  بعد  وذل���ك  ملفتاً،  جن��اح��اً  حتقق  اأن  روايتي” 
اهتماماً كبرياً من الكتاب ودور الن�شر، الأمر الذي يعك�ض 
اأهمية املبادرة والدور الكبري الذي تلعبه اأب�ظبي لالإعالم 
يف دعم الكتاب والروائيني الإماراتيني والنه��ض بالدراما 
الإم���ارات���ي���ة، ح��ي��ث ت��رك��ز امل�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى م��ع��اجل��ة حم�ر 

الإن�شان واملكان يف البيئة الإماراتية«.
واأ�شاف الرميثي: “قمنا يف الن�شخة الثانية من امل�شابقة 
باإ�شافة جمم�عة من البن�د تن�شجم مع جه�د نح� نقل 
ال�شري  اإ�شافة  ج��رى  حيث  الإم��ارات��ي��ة،  واله�ية  الثقافة 
الذاتية والتاريخية اإىل جانب العمل ال�شردي الروائي، مبا 

يعزز ح�ش�ر احل�ش�ر الإماراتي على ال�شا�شة الف�شية«.
على  تقت�شر  امل�شابقة  اأن  ل��الإع��الم  اأب���ظ��ب��ي  واأو���ش��ح��ت 
ل��الأف��راد ودور  ال��رواي��ة الإم��ارات��ي��ة احلديثة، حيث ميكن 

تك�ن  اأن  امل�شابقة  ت�شرتط  كما  الأع��م��ال.  تقدمي  الن�شر 
ال��رواي��ة حم�رها احلياة يف دول��ة الإم���ارات، واأن ل يزيد 
التقدم  تاريخ  من  �شن�ات  خم�ض  على  املقدم  العمل  عمر 
�شخ�شيات  املر�شح  ال��روائ��ي  العمل  ي�شم  واأن  للم�شابقة، 

حي�ية فقي ق�ش�ض قابلة للتح�ل اإىل اأعمال درامية. 
وتتيح اأب�ظبي لالإعالم من خالل هذه امل�شابقة الفر�شة 
عن  ف�شاًل  وال��غ��ريي��ة،  الذاتية  ال�شري  وك��ّت��اب  للروائيني 
ال�����ش��ري ال��ذات��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ع��م��ل ال�����ش��ردي الروائي، 
بعد  ال�شركة  تق�م  اإذ  واإبداعاتهم،  اإنتاجاتهم  ل�شتعرا�ض 
حت�يل  اإىل  امل��ط��روح��ة  الأع��م��ال  جميع  وتقييم  ا���ش��ت��الم 
ُيعر�ض  تلفزي�ين  درام��ي  اإىل عمل  الفائزة منها  الرواية 

على القن�ات التابعة لل�شركة.
كتابة  كيفية  ع��ن  عمل  ور����ض  ل��الإع��الم  اأب���ظ��ب��ي  وتنظم 
الكاتبة  الك�يتية  ال��ك��ات��ب��ة  ب��اإ���ش��راف  ال��درام��ي��ة  ال���رواي���ة 
اإقباًل  اأعمالها  نالت  التي  حمادة،  م�شاري  هبة  الك�يتية 
ال��ع��رب��ي، وت�شتند حمادة  ال���ط��ن  اأن��ح��اء  م��ن كافة  ك��ب��رياً 
واملراجع  الق�امي�ض  م��ن  جمم�عة  على  ال���ر���ض  خ��الل 
يف  ت�شهم  والتي  ال�شخ�شية،  خربتها  عن  ف�شاًل  الأدب��ي��ة 

حت�يل الأعمال الروائية اإىل اأعمال تلفزي�نية. 
و�شتت�ىل جلنة التحكيم قراءة الأعمال واختيار املر�شحة 

لالإعالم  اأب���ظ��ب��ي  �شتق�م  وال��ت��ي  ال��درام��ي،  للعمل  منها 
مع  بالتعاون  تلفزي�نية  درام���ا  اإىل  وحت�يلها  باإنتاجها 

اإ�شافة  بها،  املعم�ل  املعايري  ح�شب  املتخ�ش�شة  ال�شركات 
اإىل الرتويج لهذه الأعمال على خمتلف من�شاتها املقروءة 

واملرئية وامل�شم�عة والرقمية. 
وميكن للراغبني بتقدمي رواياتهم للم�شابقة اإر�شال �شت 
اأب�ظبي  اإىل  م�قعة  ر�شالة  م��ع  املر�شح  العمل  م��ن  ن�شخ 
لالإعالم تت�شمن امل�افقة على الرت�شيح على �ض. ب. 63 
mynovel@ ولال�شتف�شارات عرب الربيد اللكرتوين
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ولقت الن�شخة الأوىل من امل�شابقة اإقباًل كبرياً مب�شاركة 
ال���ع���امل العربي،  اأن���ح���اء  80 ع��م��ل م���ن ك��اف��ة  اأك����ر م���ن 
اإىل  للتعرف  لالإعالم  اأب�ظبي  اأم��ام  املجال  فتحت  والتي 
العديد من الكّتاب والطاقات الكامنة يف ال�طن العربي، 
امل�ا�شلة يف هذا  ا�شتثمارها وحتفيزها على  وذلك بهدف 

الإبداع.
وفازت رواية “�ض.ب 1003” للكاتب �شلطان العميمي، 
بامل��شم الأول من امل�شابقة، حيث جرى حت�يلها اإىل عمل 

تلفزي�ين، 
�شهر  خ��الل  اأب�ظبي  تلفزي�ن  قن�ات  �شبكة  على  ٌعر�ض 
رم�شان املبارك، والتي حظيت مبتابعة جمه�رية وا�شعة، 

ون�شب م�شاهدة ا�شتثنائية. 

بدء تلقي طلبات الرت�صح يف 1 يوليو ولغاية 6 �صبتمرب

»اأبوظبي لالإعالم« تفتح الباب للم�ضاركة
 يف الن�ضخة الثانية من م�ضابقة »اأرى روايتي«

وقعت جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية اتفاقية �شراكة وتعاون مع 
دار الدراوي�ض للن�شر والرتجمة ومقرها بلغاريا بهدف دعم حركة الن�شر 
بني الإمارات وبلغاريا وترجمة الأدب الإماراتي اإىل اللغات العاملية، ف�شال 
العربية  البلدان  خمتلف  يف  الثقافية  والأ�شابيع  الفعاليات  تنظيم  عن 

والأوربية.

�شعادة خالد   - الفجرية  التفاقية - يف مقر غرفة جت��ارة و�شناعة  وقع 
الظنح�����اين رئي�ض جمل������ض اإدارة جمعية الفجي����رة الجتم������اعية الثق�����افية 

ووفاء �شامل املدير التنفيذي لدار الدراوي�ض للن�شر والرتجمة.
اأهم الأه��داف التي تق�م  اأحد  اأن التفاقية ت�شكل  واأكد خالد الظنحاين 
يتعلق  فيما  الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  ا�شرتاتيجية  عليها 

الكتاب  م��ن  الأدب��ي��ة  امل���اه��ب  دع��م  ع��ن  ف�شال  والن�شر،  الكتاب  ب�شناعة 
الإماراتيني،

 م�شريا اإىل اأن التفاقية تندرج �شمن اأهداف اجلمعية يف حت�يل حركة 
اإثراء  يف  الإم���ارات  دول��ة  يعزز جه�د  م�ؤ�ش�شاتي مما  اإىل عمل  الرتجمة 

حركة الرتجمة يف العامل العربي.

ت�شعى  والرتجمة  للن�شر  الدراوي�ض  دار  اإن  �شامل  وف��اء  قالت  من جهتها 
لن�شر الثقافة العربية وتعريف العامل الغربي والعربي بالكاتب والكتاب 
ن�شر  عقد  ت�قيع  التفاقية  هذه  ثمار  باك�رة  اأن  اإىل  لفتة   .. اخلليجي 
وترجمة للنتاج الأدبي للطفلة �شيخة احلفيتي اآملني اأن يتكلل هذا العمل 

بالنجاح  للطرفني.

تعاون ثقايف بني »الفجرية الجتماعية« و »دار ن�ضر بلغارية«

•• ال�شارقة –الفجر:

ال�شيخ  ال�����ش��م���  حت���ت رع���اي���ة ودع�����م ���ش��اح��ب 
ع�ش�  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 
جمعية  تنظم  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
امل�شرحيني امل��شم امل�شرحي يف دورته اخلام�شة 
الأ�شب�ع  ينطلق  اأن  امل���ؤم��ل  من  وال��ذي  ع�شرة، 
ال���ق���ادم وحت���دي���ا يف احل�����ادي ع�����ش��ر م���ن ي�لي� 
اأغ�شط�ض  من  الثاين  لغاية  وي�شتمر  اجل���اري، 
وعجمان  احل�شن  ودب���ا  ال��ف��ج��رية  يف   ،2019

وراأ�ض اخليمة. 
ومت اختيار اأربع عرو�ض م�شرحية من عرو�ض 
م���ه���رج���ان اأي������ام ال�����ش��ارق��ة امل�����ش��رح��ي��ة ال�����دورة 
الفائتة، لت�شارك يف دورة امل��شم امل�شرحي لهذا 
العام، والعرو�ض هي: م�شرحية جماريح مل�شرح 
ال�شارقة ال�طني، من تاأليف اإ�شماعيل عبداهلل 
ال�شاعة  وم�شرحية  ال��ع��ام��ري،  حممد  واإخ���راج 

الرابعة للم�شرح احلديث بال�شارقة، من تاأليف 
طالل حمم�د واإخراج اإبراهيم �شامل، وم�شرحية 
تاليا الليل مل�شرح راأ�ض اخليمة ال�طني، تاأليف 
اأحمد بنت  واإخ��راج مرعي احلليان، وم�شرحية 
�شليمان جلمعية كلباء للفن�ن ال�شعبية وامل�شرح، 

تاأليف ناجي احلاي واإخراج اأحمد الأن�شاري.
امل�شرح  م��ن جن���م  نخبة  ال��ع��رو���ض  ه��ذه  ت�شم 
راأ�شهم  على  واخلليجي،  الإماراتي  والتلفزي�ن 
احل��شني  وف���اط���م���ة  غ���ل����م  ح��ب��ي��ب  ال���دك���ت����ر 
البناي وحممد غامن  وخالد  م�شع�د  وعبداهلل 
ال�شاعي  وب��دور  البقي�شي  وم��شى  �شاكر  واآلء 
اليا�شر  ودلل  اأ���ش���اق  اإىل  بالإ�شافة  و�ش�غة، 
و�شارة  البل��شي  وعبداحلميد  جمعة  ون��اج��ي 
وحممد جمعة وفي�شل علي وعادل �شبيت وعبري 
هذه  اأن  كما  واآخ���رون.  ال�شباح  ون���ر  اجل�شمي 
واجل�ائز  والتقدير  الإع��ج��اب  نالت  العرو�ض 
ال���دورة  امل�شرحية  ال�����ش��ارق��ة  اأي����ام  م��ه��رج��ان  يف 

الفائتة، ح�شلت م�شرحية جماريح على جائزة 
اأف�شل عر�ض م�شرحي، بالإ�شافة اإىل ج�ائز يف 
ال�شاعة  التمثيل والديك�ر، كما نالت م�شرحية 
اإخ���راج وج���ائ��ز عديدة  اأف�شل  ال��راب��ع��ة ج��ائ��زة 
اإىل نيل م�شرحية تاليا  بالإ�شافة  التمثيل،  يف 
الليل جائزة اأف�شل تاأليف م�شرحي، وم�شرحية 

اأحمد بنت �شليمان جائزة يف التمثيل.
الدورة،  امل�شرحي يف هذه  امل��شم  تظاهرة  وعن 
امل�شرحيني  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �شرح 
يف  “ن�شعى  بق�له:  عبداهلل  اإ�شماعيل  الأ�شتاذ 
اختيار عرو�ض امل��شم اإىل التن�يع يف امل�شرحيات 
وقربها  وامل�شم�ن  ال�شكل  خ��الل  من  امل�شاركة 
العرو�ض  منح  على  حري�شني  اجل��م��ه���ر،  م��ن 
الفر�شة  امل�شرحية  ال�����ش��ارق��ة  اأي���ام  يف  املتميزة 
اأخ����رى يف مناطق  ت��ق��دم ع��رو���ش��ه��ا م���رة  اأن  يف 
�شاحب  روؤى  مع  تناغماً  ال��دول��ة،  من  خمتلفة 
خاللها  من  ي�ؤكد  التي  ال�شارقة  حاكم  ال�شم� 

دوم�����اً ع��ل��ى اله��ت��م��ام ب��اجل��م��ه���ر ع���رب تقدمي 
ال��ع��رو���ض امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي حت���رتم وع���ي املتلقي 

وتنمي ذائقته«. 

جماريح وال�صاعة الرابعة وتاليا الليل واأحمد بنت �صليمان

املو�ضم امل�ضرحي ينطلق الأ�ضبوع القادم من الفجرية ودبا احل�ضن

•• اأبوظبي-الفجر: 

روايتي” التي  “اأرى  م�صابقة  الثانية من  الن�صخة  امل�صاركة يف  باب  لالإعالم عن فتح  اأبوظبي  اأعلنت 
دولة  يف  واملقيمني  املواطنني  من  والروائيني  الكتاب  لدى  الإبداعية  الطاقات  ودعم  لتحفيز  ت�صعى 

الإمارات، عرب ا�صتثمار اإبداعاتهم ال�صردية يف تطوير العمل الدرامي الإماراتي. 
وبداأت اأبوظبي لالإعالم بتلقي اأعمال امل�صاركني واملبدعني الإماراتيني والعرب ابتداًء من يوم الثنني 
الرامية لدعم  اأبوظبي لالإعالم  اإطار جهود  املبادرة يف  تاأتي هذه  1 يوليو ولغاية 6 �صبتمرب، حيث 
م�صرية الإبداع يف الدولة بو�صفها “قوة ناعمة” توؤكد حيوية املجتمع وتنوع اهتماماته واإمكاناته.
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نوال الزغبي.. 3 اأغنيات 
بفيديو كليب واحد

ك�شفت النجمة اللبنانية ن�ال الزغبي اأن األب�م )كده باي( �شم 10 اأغان، 
م��شحة اأنها يف العادة ت�ش�ر اأغنية اأو اأغنيتني من الألب�م، ولكن يف هذا 
الألب�م ومن خالل الفيدي� كليب الذي قامت بت�ش�يره يف ج�رجيا قامت 

بت�ش�ير 3 اأغان يف فيدي� كليب واحد.
وقالت ن�ال اإن "فكرة الفيدي� كليب واحدة لالأغاين الثالث جاءت من اأن 
الأغاين تق�م بالرد على بع�شها حيث نبداأ باأغنية )�شّبح(، ثم )ج�ا قلب�( 

وبعدها )كده باي(".
النا�ض  ي�شمعه  اأين متجددة، وعندما  اأح�ش�شت  الألب�م  "يف هذا  واأ�شافت: 

�شي�شعرون اأنه ي�شبهني ولكنه جديد".

اأحمد عز... �ضعيٌد 
با�ضتقبال اجلمهور والنقاد يف )املمر(

عّ��ض  الفيلم  اأن  اإىل  الفنان  ون���ّ�ه 
يف  التلفزي�نية  ال��درام��ا  ع��ن  غيابه 

�شهر رم�شان،
لن�شغاله  فيها،  م�شاركته  تعر  اإث��ر   
ال�شينمائية،  اأع��م��ال��ه  ت�����ش���ي��ر  يف 
وهما فيلما )املمر( و)ولد 

رزق2(.
ك�شف  ع��ز، 
ع���������ن 

اإىل  ينتمي  الفيلم  اأن  م��شحاً  )امل��م��ر(،  م��الم��ح 
اأج�����اء احل����روب و)الأك�����ش��ن( ك��م��ا اأن���ه م�شت�حى 
على  للتعرف  فر�شة  )وه���  حقيقية،  اأح���داث  من 
املرحلة  ي��ت��ن��اول  واأن����ه  �شيما  ال��ن�����ش��ر، ل  ب��ط���لت 

الزمنية منذ بداية حرب 1967، 
والتي  ال�شتنزاف،  الأوىل من حرب  الأي��ام  وحتى 
انت�شارات  اإىل  م��ّه��دت  ع��دي��دة  ب��ط���لت  ���ش��ه��دت 

اأكت�بر(.
وي�����ش��ارك ع���ز يف ب��ط���ل��ة )امل���م���ر( ك���ل م���ن اأحمد 
ن�����ش��ار، ه��ن��د �شربي  اإي�����اد  اأح���م���د رزق،  ف��ل���ك�����ض، 
�شريف  واإخ����راج  تاأليف  م��ن  وه���  م��ن��ري،  و�شريف 
ال�شاعر  احل����ار  كتابة  يف  ���ش��ارك  كما  ع��رف��ة. 
�شياغة  اأي�شاً  ت���ىل  ال��ذي  طعيمة،  اأم��ري 

الأغاين ال�طنية.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اآخ������ر، ت���ط���رق ع���ز اإىل )ال���ربوم����( 
يف  عر�شه  واملقرر   ،)2 رزق  )ولد  لفيلم  الدعائي 
)�شي�شهد  الفيلم  اأن  م�ؤكداً  الأ�شحى،  عيد  م��شم 

نقلة اأخرى لالأ�شقاء الأربعة، 
انتهى اجلزء  بعدما  الإج��رام،  اإىل عامل  وع�دتهم 

الأول باملعاهدة بينهم بعدم الن�شب اأو ال�شرقة، 
الع�دة من  تتغري وجتربهم على  الظروف  اأن  اإل 

جديد، يف اأحداث مثرية وم�ش�قة(.
واإىل جانب اأحمد عز، ي�شارك يف بط�لة الفيلم، 

كل من عمرو ي��شف، اأحمد الفي�شاوي ، اأحمد داود 
ال��ك��ث��ري، وه��� م��ن تاأليف  وك���رمي قا�شم وغ��ريه��م 

�شالح اجلهيني واإخراج طارق العريان.

)كلب�ض3(؟ م�شل�شل  يف  رمي  ل�شخ�شية  التح�شري  يف  �شع�بة  وجدِت  • هل 
- بالعك�ض.. فعندما تلقيت ال�شيناري� الذي كتبه ال�شيناري�شت باهر دويدار وجدت كل التفا�شيل التي يجب اأن اأعرفها 
عن الدور، فال�شيناري� كان وا�شحاً وبه �شرح لتفا�شيل ال�شخ�شية واأبعادها وخلفيتها، والهدف من كل م�شهد اأق�م 
بتقدميه فيه، وهذا الأمر اأفادين كثرياً بجانب جل�شات التح�شري التي جمعتني مع املخرج بيرت ميمي قبل الت�ش�ير، 

مما مكنني من حتديد مالمح ال�شخ�شية ب��ش�ح والتعامل معها وفق ال�شياق الدرامي لالأحداث.
لل�شخ�شية؟ منك  اإ�شافة  اأم  البداية  من  مق�ش�دة  كانت  الهادئة  )رمي(  • طبيعة 

- �شخ�شيتها والتزان النف�شي الذي تعي�شه يجعالن لها طبيعة خا�شة، وه� ما حر�شت على اللتزام والتعامل 
واردة يف  كانت  التفا�شيل  وكل هذه  �شاهده اجلمه�ر،  ال��ذي  بال�شكل  ال�شخ�شية  تخرج  ال�قت، حتى  ط���ال  به 

ال�شيناري�، مما جعلني ل�شت يف حاجة حتى للذهاب اإىل طبيب اأو حملل نف�شي للنقا�ض معه ح�ل الدور.
دورك؟ جت�شيد  يف  هذا  �شاعدك  كيف  كرارة  اأمري  النجم  مع  لك  الثاين  التعاون  يعد  • امل�شل�شل 

الن�شاين،  امل�شت�ى  على  ق�ية  �شداقة  بيننا  ون�شاأت  ح��رج��ة(،  )حلظات  م�شل�شل  �شابقاً  معه  قدمت  بالفعل   -
اأمر يف غاية الروعة، ويزيد العمل ا�شتمتاعا وتاألقا، فه� فنان  وبالتاأكيد العمل مع فنان رائع و�شديق �شخ�شي 
لعمله، وظهر ذلك يف م�اقع  التزامه وحبه  نتيجة  الأخ��رية  ال�شن�ات  ا�شتثنائية، وحقق جناحا كبريا يف  م�هبته 
لأول مرة وبني جنم كبري  تكت�شفه  تعمل مع ممثل  اأن  بني  ف��ارق  هناك  بالتاأكيد  كبري،  تناغم  بيننا يف  الت�ش�ير 

و�شديق.
هادئ(؟ )قمر  م�شل�شل  يف  بتقدميه  قمت  الذي  و)مرمي(  )رمي(  بني  التن�ع  جاء  • كيف 

- الدور كان خمتلفاً جدا، ومل يكن �شهاًل، ولذلك فاأنا �شعيدة جدا بهذه التجربة، 
خا�شة اأن اخلدعة التي ظهرت يف ثلثي العمل الول زادت من ت�ش�يق اجلمه�ر 
�شخ�شية مرمي يف  لتقدمي  اأك���ن جميدة  اأن  على  وكنت حري�شة  للنهاية، 
هذه املرحلة بكل تفا�شيلها، لأن اأي خلل فيها كان �شي�ؤدي لعدم امل�شداقية 
يف العمل، و�شاعدين يف ذلك املخرج روؤوف عبدالعزيز ب�شكل كبري خالل 

التح�شري.
عن  الرتاجع  اإىل  رئي�شيني  بدورين  ان�شغالك  يدفعك  مل  •  ملاذا 

الظه�ر �شيفة �شرف؟
- اأبدا... فقد ظهرت يف )بدل احلدوتة 3( و)�ش�بر مريو( مع 
دنيا واإميي �شمري غامن، حيث تربطني عالقة �شداقة ق�ية 
بهما، وعندما طلبتا مني م�شاركتهما يف العملني مل اأتردد 
ي�م  ت�ش�يره يف  �شريف مت  ان��ه ظه�ر  امل�افقة، خا�شة  يف 
اأعمال، بل كان لهذا الظه�ر  واح��د، ومل يعطلني عن 
بتعليقات  ج��دا  و�شعدت  رائ��ع��ة،  فعل  ردود  اخلفيف 
اأن جتاربهما الدرامية خمتلفة  اجلمه�ر، خا�شة 

ومن الأعمال الك�ميدية التي اأحبها.
من  الإذاع���ي���ة  جتربتك  وق��ع  ع��ن  حديثنا   •

خالل م�شل�شل )عني احلياة(؟
الكبري  ال��ك��ات��ب  خ��الل  م��ن  للعمل  ر�شحت   -
ي�����ش��ري اجل����ن����دي، وه����� اأح�����د ك���ت���اب ال���درام���ا 
العمل  ترف�ض  اأن  ميكن  ل  الذين  املخ�شرمني 
التجربة،  اأجل خ��ض  ب�شدة من  معهم، وحتم�شت 
خ�ش��شا ان امل�شل�شل ينتمي اىل الدراما الجتماعية 
اجتماعيا يف م�شر مبرحلة  واقعا  تتناول  التي  الراقية 
تاريخنا  يف  مهمة  مرحلة  وه��ي   ،1992 زل���زال  بعد  م��ا 

املعا�شر.
�شملتك  العام... هل  الأج�ر هذا  • �شادت م�جة من تخفي�ض 

اأي�شاً؟
- نعم خف�شت اأجري ب�شكل كبري بالرغم من اأجري لي�ض كبرياً من 
الأ�شا�ض، وهذا الأمر ارتبط مبا يحدث يف الدراما ب�شكل عام ولي�ض بي 
على امل�شت�ى ال�شخ�شي، واأعتقد ان م�شاألة تخفي�ض الأج�ر ت�شرر منها 
لي�ض فقط الفنان�ن ولكن اي�شا العامل�ن يف جمال �شناعة الدراما خلف 
الكامريا، وبراأيي ال�شخ�شي اأن هذا المر اأثر على الداء ب�شكل كبري يف ظل 
العمل بدون حما�ض كما كان يحدث �شابقا، لكن يف النهاية منظ�مة الإنتاج لها ق�اعدها التي ل 

اأعرف تفا�شيلها والتي جعلتنا ن�شل اإىل هذه النقطة.
ح�شابات(؟ )ت�شفية  اجلديد  ال�شينمائي  م�شروعك  عن  • ماذا 

- �شنبداأ ت�ش�يره بالفعل قريبا بعد الجازة واحل�ش�ل على راحة من املجه�د الذي بذلناه يف 
�شهر رم�شان، خا�شة اأننا انتهينا من ت�ش�ير امل�شل�شالت قبل اأيام قليلة فقط من نهاية ال�شهر 
الكرمي، واأج�شد �شخ�شية زوجة لرجل اأعمال، وهي �شيدة تق�م بتغيري ا�شمها، و�شنعرف ال�شبب 
بينهما  يحدث  �شخ�ض  مع  ح�شابات  ت�شفية  مرحلة  يف  زوجها  ويدخل  التفا�شيل،  خ��الل  من 

ال�شراع الرئي�شي يف الأحداث.

�صاركت يف اأكرث من عمل درامي وحت�صر لفيلم �صينمائي

ي�ضرا اللوزي: خف�ضت اأجري
 ب�ضكل كبري رغم انه لي�ش كبريًا

ارتبطت  املا�صية  الفرتة  خالل  اللوزي  ي�صرا  الفنانة  عا�صتها  الفنية  النتعا�صة  من  حالة 
مب�صاركتها يف اأكرث من عمل درامي، وحت�صريها لفيلم �صينمائي. ويف درد�صتها مع م�صادر �صحفية 
وجتربتها  عملني،  يف  �صرف  �صيفة  ظهورها  اإىل  بالإ�صافة  التجارب،  هذه  عن  ي�صرا  تتحدث 

الإذاعية الأخرية. وفيما يلي التفا�صيل:

اأعرب الفنان امل�صري اأحمد عز عن �صعادته با�صتقبال اجلمهور والنقاد لفيلمه اجلديد )املمر(، 
كبري،  جماهريي  اإقبال  و�صط  العيد  مو�صم  يف  انطالقته  منذ  حاليًا  عرو�صه  يوا�صل  والذي 
اإىل 15 مليون جنيه يف الأيام الأوىل، )والأرقام  التذاكر  اإيراداته يف �صباك  لي�صل حجم 

تنمو يوميًا(، وفقًا ل�صّناعه.
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�ضاي اخلوخ: فوائده 
العالجية وال�ضحية

يحت�يها  التي  والفيتامينات  الغذائية  العنا�شر  من  الكثري  على   يحت�ي 
K، وفيتامنيB ، والف�شف�ر، واملنغنيز،   ،E  ،C  ، Aاخل�خ، مثل فيتامني

والب�تا�شي�م واملغني�شي�م.
 –يخفف القلق والت�تر، ويهدئ الأع�شاب.

ن�����ش��ارة اجل��ل��د، ومينحها   –ل��ه ف���ائ��د م��ذه��ل��ة للب�شرة، ف��ه��� ي��زي��د م��ن 
ال�شباب.

 –ي�شهم يف عالج اأمرا�ض جهاز املناعة.
به�شا�شة  الإ���ش��اب��ة  احتمالية  ويخف�ض  الأ���ش��ن��ان،  �شحة  على   –يحافظ 

العظام.
 –يعالج م�شاكل زيادة ال�زن وال�شمنة.

 –ي�شهل حركة الأمعاء، وبالتايل مينع الإ�شابة بالإم�شاك.
 –يعزز وظائف الكلى والكبد، وي�شهم يف التخل�ض من ال�شم�م.

 –يعالج التهاب املعدة والق�ل�ن، وقرحة املعدة.
وال�شرايني،  القلب  �شحة  على  احلفاظ  وبالتايل  ال��دم،  �شغط   –خف�ض 

وتقليل فر�ض الإ�شابة بال�شكتات الدماغية والقلبية.

اكت�ضاف �ضر جني البدانة
اكت�شف علماء �شر جني عرف منذ فرتة ط�يلة بعالقته مب�شكلة ال�شمنة 
باجل�ع،  الإح�شا�ض  تفجري  خ��الل  ال���زن من  زي��ادة  يت�شبب يف  اأن��ه  وكيف 
ويفتح ذلك الطريق اأمام الت��شل اإىل طرق جديدة ملكافحة م�شكلة �شحية 

عاملية اآخذة يف الزيادة.
اأن اختالفا �شائعا يف هذا  واأجرى العلماء درا�شة ت��شل�ا من خاللها اإىل 
اجلني ي�ؤثر على �شد�ض ال�شكان ويجعلهم اأكر عر�شة لل�شمنة، لكنهم مل 
يعرف�ا �شبب ذلك. ون�شرت نتائج الدرا�شة يف دورية التحقيقات ال�شريرية.

وقال الفريق البحثي اإنه بعد �شل�شلة من الختبارات فقد ت��شل�ا اإىل اأن 
الأ�شخا�ض الذين لديهم هذا الختالف اجليني يظهرون م�شت�يات عالية 

من )هرم�ن اجل�ع( يف الدم وح�شا�شية زائدة يف اأدمغتهم لهذا الهرم�ن.
النتائج  اأن  اإىل  لندن  كلية  من  باترمان  ريت�شيل  الدرا�شة  قائدة  واأ���ش��ارت 
اأنه ثبتت قدرة  تك�شف عن حقائق جديدة وطرق حمتملة للعالج، خا�شة 
بع�ض العقاقري التجريبية على كبح هرم�ن اجل�ع، والتي ميكن اأن تك�ن 
الذي  اجليني  الخ��ت��الف  ه��ذا  لديهم  مر�شى  م��ع  ك��ب��رية  ب��درج��ة  فعالة 

يعر�شهم ملر�ض ال�شمنة.
بالإ�شافة  الطعام،  وجبات  تناول  عقب  اأف��راد  دم  عينات  الباحث�ن  ودر���ض 
على  اأبحاث  واإج��راء  لأدمغة متط�عني،  املغناطي�شي  بالرنني  ت�ش�ير  اإىل 

اخلاليا تفح�ض عملية اإنتاج هرم�ن اجل�ع على امل�شت�ى اجلزيئي.

الب�صر  مكفوف  كان  الذي  العربي  ال�صاعر  هو  • من 
ومع ذلك ا�صتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�شر�شري.
ل�صقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�صوف  هو  • من 

- اأفالط�ن 
يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 

ال�صداقه وال�صديق؟ 
- ال�شداقه وال�شديق 

املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �ش�ريا 

�صوقي؟  اأحمد  ال�صاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة م�نبلييه الفرن�شية 

ال�صجرة؟  طالع  يا  م�صرحية  �صاحب  العربي  الأديب  هو  • من 
- ت�فيق احلكيم 

.5050 ه�   )…  3+2+1( الت�ايل  على   100 اإىل   1 من  الأرقام  كل  جمم�ع  ناجت  اأن  تعلم  • هل 
ال�شاخن. املاء  من  اأكر  البارد  املاء  ميت�ض  الإ�شفنج  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة. كل  مرة   6000 ح�ايل  الأر�ض  ي�شرب  الربق  اأن  تعلم  • هل 
الأ�شفل. اإىل  هب�طا  حركتها  من  اأ�شرع  لالأعلى  �شع�دا  تتحرك  • النار 

اأو �شل�شية م�شبعة بالقار. وه� مادة �شلبة  • هل تعلم اأن ال�شفلت الطبيعي خليط م�ؤلف من م�اد كل�شية 
خمتلف  يف  ال�شفلت  وي�شتخدم  مئ�ية.  و100°  مئ�ية   50° بني  تلني  ال�ش�اد  اإىل  �شارب  بني  ل���ن  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�ش�ارع والطرقات. 
لع�امل  ومقاومته  املنخف�شة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �شلب  اأبي�ض  معدن  ه�  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�شتعمل التيتان يف جمالت �شناعية خمتلفة: قطع للمحركات الت�ربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�ش�اريخ وغريها، �شفائح واأ�شالك وق�شبان معدنية. 
النقي يف  الزئبق  ملاع �شائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�شتعمل  اأبي�ض  الزئبق ه� معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�شباكة. يحل  اأو كبديل لل�شمع يف  البارومرت...(  القيا�ض )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  الأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�ش��شاً الذهب والف�شة فيعطي ُملجمات ت�شتعمل يف جمالت عدة.
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الربوكلي م�صتودع الفيتامينات
ي���ع���ت���رب ال����ربوك����ل����ى م��ع��ي��ن��ا ل 
الفيتامينات  م�����ن  ي���ن�������ش���ب 
املهمة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ع��ن��ا���ش��ر 
اآلية  اأن  اإل  الن�����ش��ان  ل�����ش��ح��ة 
تكن  مل  ل��ل�����ش��راي��ني  ح��م��اي��ت��ه 
معل�م تفا�شيلها حتى الآن اىل 
العلماء  م��ن  ف��ري��ق  ت������ش��ل  اأن 
تف�شري  اإىل  ال���ربي���ط���ان���ي���ني 
وك�شف النقاب عن هذه الألية.

فقد ت��شل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية جديدة ت�شري 
اإىل اأحت�اء الربوكلى وعدد من اخل�شراوات ال�رقية على مركبات كيميائية 
اجل�شم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�شرايني ووقايتها من اجللطات امل�شببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  الأب��ح��اث الول��ي��ة  وك�شفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�ش�لف�رافني" املت�اجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال���اق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�شرايني 

ل�قايتها من ال�شابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����ش��راوات خا�شة  ف���ائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�شر  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����ش��رورة  املطالبة  ال�شيحات  ول��ت��دع��م  الن�����ش��ان  ل�شحة  الب�ركلى 

ال�شتهالك من اخل�شراوات املفيدة ل�شحة القلب.

�صرب من طيور النحام تطري فوق بحرية اأن�صاجار يف اأجمري  بولية راج�صتان بغرب الهند.  ا ف ب

عندما اأ�شرقت �شم�ض هذا ال�شباح ح�شر اإىل الغابة جمم�عه من ال�شيادين يحمل�ن �شباكهم ومعدادهم ل�شيد 
انتبه الغراب لذلك ف�شارع واخرب رفاقه الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  الطي�ر واحلي�انات وقد 
يروهم.  اختباأ كل طائر يف ع�شه واختفت احلي�انات ال�شغرية يف جح�رها وبي�تها ومل يبق غري احلي�انات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�شرخ وتخرب اجلميع ان ال�شيادين ل يريدون غري الطي�ر واحلي�انات 
ال�شغرية لي�شتعمل�ها يف الزينة.. هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�شتطيع�ا ان  يختبئ�ا لالأبد لكنهم الن 

�شيحرت�ش�ن حتى ي�شل�ا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
ان نبحث  اين احلي�انات، هل لبد من  الطي�ر،  اين   .. التج�ل هنا وهناك وهم يف عجب  ال�شيادون يف  اخذ 
داخل جتاويف الأ�شجار وننب�ض اجلح�ر؟.. هل هذا معق�ل؟، ب�شع طي�ر وحي�انات جتعلنا نتاأخر عن الع�دة 
لبي�تنا؟. هنا ويف هذا ال�قت بالتحديد كان الطاوو�ض املغرور املعجب بنف�شه قد ن�شى احليطة واحلذر وخرج 
هنا وهناك  اي�شاً  بل ويجري  بزه�..  العالية  وي�شيح �شيحته  العجيب  ري�شه اجلميل  ين�شر  من مكمنه وه� 
ليرتي�ض ويحرك ذيله باأل�انه اجلميلة الرباقة يف دلل. فلمحه احد ال�شيادين و�شرخ ها ه� طاوو�ض، اآه وقعنا 

على اجمل ما يف الغابه كم نحن يف حاجة اإىل طاوو�ض، �شنجني من ورائه ثروة هيا ... 
يف دقائق معدودة كان ال�شيادون قد التف�ا ح�له وا�شتطاع�ا ان ياأ�شروا الطاوو�ض املغرور وي�شع�ه يف قف�ض 

كبري �شخم وحمل�ه وذهب�ا . 
من  حذرته  ذلك  ي�شتحق  انه  الغراب  فقال  الطاوو�ض،  ال�شيادون  اختطف  رفاقي  يا  ت�شيح  احلمامة  خرجت 
اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�شر ذيله ويجفف ري�شه حتى ل يفقد رونق ال�انه، وها ه� يدفع الثمن ب�شبب 

غروره. 
بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�ض على نف�شه فقد حمله ال�شيادون اإىل مكان مغلق ل يجد فيه طي�را 
وت�شاقط  ب�شدة  ومر�ض  مهم�ماً  حزيناً  فظل  وذيله..  ري�شه  على  يتفرج�ن  ب�شر  فقط  حي�انات..  ول  اخرى 
ري�شه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�شيادون بعد فرتة ط�يلة ليلق�ا به يف الغابه ليم�ت 
هناك فهم يريدون طاوو�شا مكتمل اجلمال ولي�ض طاوو�شا فاقداً للجمال.. وهناك عاد له بهاوؤه و�شحته بني 

ا�شدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�شر ذيله اإىل ان اأح�ض بالأمان. 

نظام غذائي يح�ّضن من حالتك النف�ضية واجل�ضدية
اجلديد  )غاب�ض( )GAPS( الغذائي  نظام  ي�شاهم 
يف حت�شني عملية اله�شم واحلالة النف�شية والذهنية 
العنا�شر  بع�ض  على  الع��ت��م��اد  خ��الل  م��ن  ل��الإن�����ش��ان 
اأن  الأملانية  )فرويندين(  جملة  الغذائية .واأو�شحت 
واحلالة  الأم��ع��اء  ملتالزمة  )اخت�شار  )غاب�ض(  نظام 
من  للعديد  ال���ت����ازن  اإع����ادة  ع��ل��ى  ي�شاعد  النف�شية( 

اجل�انب اجل�شدية من خالل التغذية وحدها.
اإىل  الغذائي  النظام  ه��ذا  اكت�شاف  يف  الف�شل  ويرجع 
التي  ماكربيد،  كامبل  ناتا�شا  والأع�شاب  امل��خ  طبيبة 
ت�شري اإىل اأن هذا النظام لي�ض مفيدا للجهاز اله�شمي 
وامل�شاكل  التعلم  �شع�بات  يف  ي�شاعد  اإن��ه  بل  فح�شب، 

اجل�شدية وال�شطرابات العقلية اأي�شا.
وال��ش�ا�ض  التعلم  ا�شطرابات  اأن  ماكربيد  وتعتقد 
القهري واأمرا�ض مثل الرب�، والتهاب اجللد التاأتبي 

عن  ناجمة  اأم��را���ض  جميعها  ه��ي  الك��ت��ئ��اب،  حتى  اأو 
م�����ش��اك��ل يف الأم����ع����اء، ول���ذل���ك ف��ق��د و���ش��ع��ت خطتها 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ك���ن��ة م��ن ���ش��ت م��راح��ل لإع�����ادة الت�ازن 

لالأمعاء وبالتايل حت�شني احلالة النف�شية.
احل�شاء  امل��رء  تناول  عرب  الأم��ع��اء  حت�شري  اأول  ويتم 
والنعناع  الزجنبيل  مغلي  مثل  ال�شاخنة  وامل�شروبات 
مت  وم��ن  لال�شتقرار  الأم��ع��اء  ت�شل  لكي  وال��ب��اب���جن، 

النتقال للمراحل التالية.
ي�شمح  امل��رء،  فيها  ي�جد  التي  املرحلة  على  واعتمادا 
يتم  ذلك  ومع  فيها،  متحكم  بطريقة  الطعام  بتناول 

جتنب الن�شا وال�شكر يف هذا النظام الغذائي.
وت�شري املجلة الأملانية اإىل اأن هذا النظام الغذائي مل 
تاأثريه  ملعرفة  الطبية  للدرا�شات  الآن  حتى  يخ�شع 

الفعلي على احلالة النف�شية واجل�شدية.


