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الأخبار الكاذبة تنت�سر اأ�سرع من احلقيقية على تويرت
�أ���س��رع من  ب��وت��رة  �ل��ز�ئ��ف��ة تنت�سر  �أن �لأخ��ب��ار  �أك���دت در����س��ة علمية 
�لأخبار �حلقيقية. وعلى عك�س ما هو �سائع فاإن روبوتات �لويب مل 
تكن �ل�سبب فقط ور�ء عامل نت�سار هذه �لأخبار �لكاذبة يف هذ� �ملقال 

تتعرف عن �مل�سوؤول على �نت�سارها.
�لأخبار  �نت�سار  ظاهرة  ح��ول  علمية  در��سة  �أمريكيون  باحثون  جنز 
و�ملحتويات �لز�ئفة عرب �لتغريد�ت على موقع �لتو��سل �لجتماعي 
�لز�ئفة  �لر�سائل  �نت�سار  �سبب  معرفة  �إىل  �لدر��سة  وتهدف  تويرت. 
�أك����رب م��ن �لأ���س��خ��ا���س مقارنة  �أ����س���رع وو���س��ول��ه��ا �إىل ع���دد  ب��وت��رة 

بالتغريد�ت �لتي تت�سمن معلومات �سحيحة.
و��ستند �لباحثون يف در��ستهم �إىل حتليل م�سمون حو�يل 126 �ألف 

تغريدة باللغة �لإجنليزية ن�سرت بني عامي 2006 و2017 . 
وت���ع���د ه����ذه �ل���در�����س���ة �ل���ت���ي �أ�����س����رف ع��ل��ي��ه��ا �ل���ب���اح���ث���ون يف معهد 
ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا )MIT( ون�سروها يف جملة "�ساين�س"، 
�لز�ئفة  و�ملحتويات  �لأخ��ب��ار  �نت�سار  ح��ول  تنجز  علمية  در��سة  �أك��رب 
عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعية، نقاًل عن �ملوقع �لأملاين "هاي�سه" 

�ملتخ�س�س يف �لتقنية و�لإعالم.
�لخبارية  �لق�س�س  هذه  تغريد  باإعادة  �سخ�س  ماليني  ثالثة  وقام 
غر �ل�سحيحة �أكرث من 4،5 ماليني مرة. ولتحديد كذب �أو �سحة 
من  للتحقق  م�ستقلة  منظمات  �ست  على  �لباحثون  �عتمد  �خل��رب، 
كانت  �سو�ء  �لز�ئفة  �ملحتويات  �أن  �إىل  �لباحثون  وخل�س  �ملعلومات. 
عبارة عن ن�س �أو فيديو �أو �سورة لديها فر�س �نت�سار بن�سبة تتجاوز 
70 باملئة مقارنة باحلقيقية. ومن بني �لعو�مل �مل�ساعدة على ذلك 
�لنت�سار �لو��سع �إعادة �ر�سالها بني �ل�سخا�س فيما بينهم خ�سو�سا 
بني �لأ�سدقاء و�ملعارف. ورغم �أن حمتوى تلك �لتغريد�ت �سمل عدة 
مو��سيع �إل �أن �ملو��سيع �ل�سيا�سية نالت ن�سيب �لأ�سد كما كان �حلال 

خالل �لنتخابات �لأمريكية لعامي 2012 و2016

�سورة حقيقية تتحدى قانون اجلاذبية
حتدي  �سوي�سرية  جامعة  طلبة  ��ستطاع  نوعها،  من  فريدة  �سورة  يف 
�سديدة  منطقة  يف  عر�سي  ب�سكل  بالوقوف  �لأر�سية  �جلاذبية  قانون 
�لربيطانية،  "ديلي ميل"  �لنحد�ر يف جبال �لأل��ب. وذك��رت �سحيفة 
14 طالبا من جامعة �لعلوم �لتطبيقية و�لآد�ب �لتقطو� �ل�سورة  �أن 

مرت. بعد رحلة ت�سلق �سعبة جلبل �سديد �لنحد�ر �رتفاعه 2400 
وبد� �لطلبة يف �ل�سورة ثابتني يف �لز�وية �ل�90، دون �أن ي�سقطو� بفعل 
�جلاذبية �لأر�سية �لتي ت�سحب �لأ�سياء �إليها. و��ستعان �لطلبة يف تثبيت 
�أنف�سهم من �أجل �ل�سورة باحلبال، لكن �لأمر يظل �سديد �لغر�بة نظر� 
لطبيعة �ملوقع �سديد �لنحد�ر. و�ختر �لطلبة بعد تدريبات �ساقة يف 

�جلامعة على �لت�سلق و�لوقوف �لعر�سي يف �ملرتفعات.

» فرانك�ستاين يف بغداد « �سمن قائمة جائزة مان بوكر 
و�سلت �لن�سخة �لإجنليزية من رو�ية فر�نك�ستاين يف بغد�د للعر�قي 
يف  �لدولية  بوكر  مان  جلائزة  �لطويلة  �لقائمة  �إىل  �سعد�وي  �أحمد 

�ململكة �ملتحدة .
�لرو�ية �سبق لها �لفوز باجلائزة �لعاملية للرو�ية �لعربية يف 2014 

�لبوكر �لعربية. 
وتتناول ق�سة هادي �لعتاك �لذي يعي�س يف �لعر�ق ويقوم بتل�سيق بقايا 
ويخيطها   2005 ب�سرية من �سحايا �لنفجار�ت يف بغد�د يف ربيع 
على �سكل ج�سد جديد حتل فيه �لروح لينه�س كائن جديد ي�سميه 
�أعرف ما هو ��سمه وت�سميه �ل�سلطات  "�ل�س�سمه" �أي �لذي ل  هادي 

باملجرم �ك�س وي�سميه �آخرون "فر�نك�ستاين".
�لعاملية  �لرو�ئية  �لأعمال  باأف�سل  �لعاملية  بوكر  مان  وحتتفل جائزة 
�مل��رتج��م��ة وُت��ن��ح ك��ل ع��ام لكتاب ُت��رج��م �إىل �لإجن��ل��ي��زي��ة و���س��در يف 
ترجمها  و�لتي   2013 يف  �ل�سادرة  �ل��رو�ي��ة  ج��اءت  �ملتحدة.  �ململكة 
�إىل �لإجنليزية �ل�سحفي �لربيطاين جوناثان ر�يت �سمن 13 رو�ية 

�سملتها �لقائمة �لطويلة للجائزة هذ� �لعام.
و�ملجر  و�أمل��ان��ي��ا  و�إ�سبانيا  فرن�سا  م��ن  لكتاب  �أع��م��ال  �لقائمة  و�سمت 

و�لأرجنتني وكوريا �جلنوبية و�لنم�سا وبولند� وتايو�ن.
وقالت جلنة حتكيم �جلائزة �ملكونة من خم�سة �أع�ساء برئا�سة �لكاتبة 
�إنها �ختارت هذه  �ليوم �لثنني  �لبولندية ليز� �بيجناني�سي يف بيان 

�لأعمال من بني 108 �أعمال تقدمت للجائزة.
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مدينة تعاقب عمدتها على تق�سريه بعمله 
عادة ما يعاقب �ملو�طنون يف معظم بلد�ن �لعامل �ل�سيا�سيني على تق�سرهم 
يف عملهم، عن طريق �لمتناع عن �لت�سويت لهم يف �لنتخابات �لقادمة، 

لكن �لأمر خمتلف يف بوليفيا. 
و��ستفاد �سكان �سان بورينافينتور�، وهي مدينة �سغرة يف �سمال بوليفيا، 
�حتجاز  �لعد�لة �لجتماعية، من خالل  �لد�ستوري يف حتقيق  من حقهم 
عمدة مدينتهم يف �آلة خ�سبية من �لع�سور �لو�سطى، عقاباً له على �لتق�سر 

يف �أد�ء و�جباته جتاه �لبلدة.
على  يجل�س  وه��و  للعمدة،  ���س��ور�ً  �لجتماعي،  �لتو��سل  م��و�ق��ع  وتناقلت 
ب��ع��دد كبر م��ن �ل�سكان  �لأر�����س، وق��دم��ه حمتجزة د�خ���ل �لآل����ة، حم��اط��اً 

�لغا�سبني، بح�سب موقع �أوديتي �سنرت�ل.
ويف 25 فرب�ير �ملا�سي، كان من �ملفرت�س �أن يقوم �لعمدة خافير دلغادو 
�إىل  و�سل  وعندما  و�لبلدية،  �حلكومة  ب��اأم��و�ل  ب��ن��اوؤه  مت  ج�سر،  بافتتاح 
�ملوقع، �سعر بال�سدمة، عندما علم �أن �حل�سد �لذي كان بانتظاره، مل يكن 

موجود�ً حل�سور �حلدث، بل لإنز�ل �لعقاب به.
وقال د�نيال �سلفادور، وهو �أحد �سكان �لبلدة، �إن �لعمدة عوقب، ب�سبب عدم 
�ل�سكان، وعدم جعل  على  و�لكذب  �ملحلي،  �ملجتمع  بالتز�ماته جتاه  وفائه 

حاجاتهم �أولوية يف عمله.
��ستالمه  منذ  للعقاب  دلغادو  فيها  يتعر�س  �لتي  �لثالثة،  �مل��رة  �أنها  يذكر 
بعد  �خل�سبية  �لآل��ة  و�سع قدمه يف  �لأوىل مت  �مل��رة  ففي  �لعمدة،  من�سب 
�أ�سهر قليلة من تويل عمله كعمدة، ويف �لثانية، ��ستوىل ح�سد غا�سب على 
مكتبه، ومت �إبعاده ملدة �سهرين كاملني، قبل �أن تتدخل �ل�سلطات لإعادته.  

جنوب اأفريقيا جنت 
من بركان مدمر

ت�سببت ثورة بركان �سخم قبل 74 �ألف 
يف  �لإندوني�سية  �سومطرة  بجزيرة  ع��ام 
�أهلكت  �لنطاق رمبا  و��سعة  بيئية  كارثة 
�أعد�د� كبرة من �سكان �لعامل يف �لع�سر 
حتملوها  �ل�سكان  بع�س  لكن  �حلجري. 

على ما يبدو ومل تلحق بهم �أذى.
فقد قال �لعلماء �إن عمليات �لتنقيب يف 
�جلنوبي  �ل�ساحل  على  �أثريني  موقعني 
جلنوب �أفريقيا ك�سفت عن �سظايا زجاج 
ب��رك��اين دق��ي��ق��ة م��ن ث���ورة �جل��ب��ل توبا، 
�آلف  ت�سعة  نحو  بعد  على  حدثت  �لتي 
كيلومرت. وت�سر بع�س �لأبحاث �إىل �أن 
بركاين"  "�ستاء  يف  ت�سببت  رمب��ا  �لثورة 
�لبيئية  �لأن��ظ��م��ة  ودم���ر  ع��ق��ود�  ��ستمر 
وح���رم �ل��ن��ا���س م��ن م����و�رد �ل���غ���ذ�ء، لكن 
�لعلماء وجدو� دلئل على �أن �ل�سياديني 
يف هذين �ملوقعني بقو� على قيد �حلياة.

�ل�سظايا يف جتويف  �لعثور على  وجرى 
خليج  بلدة  ق��رب  �ل�ساطئ  على  �سخري 
مو�سيل، حيث كان يعي�س �لنا�س ويطهون 
�لطعام وينامون، ويف موقع مفتوح يبعد 
�لأدو�ت  فيه  �سنعو�  كيلومرت�ت  ع�سرة 

من �حلجارة و�لعظام و�لأخ�ساب.

احذر ..هذه الأماكن 
ي�ستطلعها الل�سو�ص اأوًل

�لبيوت،  �سرقة  يف  خربتهم  بحكم 
يفت�س �لل�سو�س زو�يا معينة �أوًل، 
�أو  �أم���و�ل  م��ن  مبتغاهم  ع��ن  بحثاً 
بتلك  ق��ائ��م��ة  وه��ن��ا  ثمينة.  �أ���س��ي��اء 
�أوًل،  ي�ستطلعونها  �لتي  �لأم��اك��ن 
وعليك جتنبها كمخابئ ملقتنياتك 
موقع  بح�سب  ل��ل�����س��رق��ة،  �ل��ق��اب��ل��ة 

.Reader's Digest

حتت الفرا�ش
ي��ق��ول �أح���د �خل���رب�ء �لأم��ن��ي��ني �إن 
�لبيت  يف  �لرئي�سية  �ل��ن��وم  غ��رف��ة 
�لنا�س  فيها  ي�سع  �إذ  �لأه����م،  ه��ي 
مالب�سهم و�أمو�لهم وجموهر�تهم 
وحتى �لأ�سلحة �أحياناً، و�أول مكان 
�لفر��س،  �إليه هو  �لل�سو�س  يتجه 
بالن�سبة  ت��ق��ل��ي��دي  خم���ب���اأ  �إن�����ه  �إذ 

لكثرين حول �لعامل.

خزانة املالب�ش
خز�نتك  ع����ادة  �ل��ل�����س��و���س  يفت�س 
�ملالب�س،  ج����ي����وب  يف  وي���ب���ح���ث���ون 
قيمة  ذي  ����س���يء  و����س���ع  �أردت  �إذ� 
تثر  ل  علبة  د�خ���ل  ف�سعه  فيها، 
مكتوب  م��ل�����س��ق  م����ع  �له����ت����م����ام، 
"مالب�س  �جلامعة"،  "�أور�ق  عليه 
�لأطفال"، مثاًل، �أو حاول �أن تبتكر 

طريقة تويه خا�سة بك.

الدواليب
�ل��ب��ح��ث يف غرفة  �ل��ل�����س  ���س��ي��ت��اب��ع 
�لنوم، و�سيفتح �أي دو�ليب موجودة، 
ف���ب���دًل م���ن و����س���ع �مل���ج���وه���ر�ت يف 
لّفها  ميكن  رمب��ا  و����س��ح،  �سندوق 
د�خ�����ل ج�����ورب م����ا، وت���رك���ه ب�سكل 
على  �جل�����و�رب،  بقية  م��ع  طبيعي 

�سبيل �ملثال.

اخلزنة
ل �لحتفاظ باملال �أو  �إذ� كنت تف�سّ
�ملجوهر�ت يف خزنة، ف�ستكون هدفاً 
�سهاًل لل�سو�س �إذ� مل تكن مت�سلة 
بالأر�س �أو باجلد�ر، �إذ �سيحملونها 
�أنف�سهم  ي��زع��ج��و�  ف��ي��ه��ا، ول���ن  مب��ا 
مبحاولة فتحها يف منزلك، توفر�ً 
للوقت، لذ� ين�سح بتجّنب �خلزنات 

�لقابلة للحمل.

خزانة الأدوية
تعترب خز�نة �لأدوية من �لأهد�ف 
�مل��ع��روف��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��و���س، �إذ 
قطعة  �أو  �مل��ال  تخفي  �أن  يتوّقعون 
جموهر�ت د�خل علبة دو�ء قدمية، 
ت��ن��ط��ل��ي عليهم،  ل���ن  ه���ذه �حل��ي��ل��ة 

فابحث عن طريقة �أخرى.

اإجراءات وقائية ملنع زيادة الوزن بعد الإقالع من التدخني
�لعالجية  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أخ�����س��ائ��ي��ة  �أو���س��ح��ت 
�لطو��سي،  رو�ن  �ل�����س��ري��ري��ة  و�لأم���ر�����س 
�أج�����رت در��سة  ف��ي��الدي��ل��ف��ي��ا  ب����اأن ج��ام��ع��ة 
�سبب  ع���ن  م��ت��خ�����س�����س��ة 
�ملدخنني  وزن  �زدي��اد 
ب���ع���د �ق���الع���ه���م عن 
�ل����ت����دخ����ني،  وذل����ك 
مب���ع���دل ك��ي��ل��و ج���ر�م 
خالل �لأ�سابيع �لأوىل 
م�����ن ت������رك ه������ذه �ل����ع����ادة 
�لطو��سي،  وذك����رت  �ل�����س��ي��ئ��ة.  
باأن در��سة �جلامعة �لأمريكية، 
ب����اأن  ت���ف���ا����س���ي���ل���ه���ا،  ذك�������رت يف 
�ل���ت���دخ���ني ي���ح���رق م���ن 250 
يومياً،  حر�رية  �سعرة   -300
ج�سم  ي�����ق�����وم  ت�����رك�����ه  وب�����ع�����د 
�لإن�سان ب�سكل ل �إر�دي بتخزين 
وزن  يزيد  م��ا  وه��و  �ل�سعر�ت،  تلك 
نف�سية  حالة  يف  ويدخلهم  �ملدخنني، 

يف �ملر�حل �لأوىل لإقالعهم.
ويف �سياق مت�سل، قالت �أخ�سائية �لتغذية 
�إن  �ل�سريرية:"  و�لأم���ر�����س  �ل��ع��الج��ي��ة 
ت�ستغل  �لعاملية  �ل��ت��دخ��ني  ���س��رك��ات  بع�س 

�أبحاثها  عملية  يف  ل�ساحلها  �لنقطة  هذه 
�ملوجهة مل�ساحلها". 

�لدر��سات  بع�س  ف���اإن  للطو��سي،  ووف��ق��اً 
�ل�سروري  من  لي�س  باأنه  �أثبتت  �لأخ���رى 
زي��������ادة �ل��������وزن خ������الل م���رح���ل���ة �لق������الع 
ع���ن �ل���ت���دخ���ني، م���ن خ����الل �ت���ب���اع بع�س 
كممار�سة  �ل�سحية،  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت 
�ل��ري��ا���س��ة، �ل��ت��ي ت��ن��ع زي����ادة �ل����وزن �لتي 
حت����رق �ل�����س��ع��ر�ت �حل����ر�ري����ة �ل��ت��ي �عتاد 
كونها  �لتدخني،  �جل�سم على حرقها عرب 
ت�ساعد على �لتنف�س ب�سكل �أكرب، ما ين�سط 
�ملرتبطة  )�لأي�������س(  �ل���س��ت��ق��الب  عملية 
بن�ساط حرق �ملزيد من �ل�سعر�ت �حلر�رية 
�أوردتها  �ل��ت��ي  �لن�سائح  وم���ن  و�ل���ده���ون. 
�ل��ع��الج��ي��ة، ممار�سة  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أخ�����س��ائ��ي��ة 
متو�سطة  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل��ري��ا���س��ة  ت���اري���ن 
�ل�سدة ملدة ت�سل ل� 150 دقيقة على �لأقل 
�أ�سبوعياً، و�سدد على �أهمية ��ستعمال �أدوية 
�لوزن،  زي���ادة  ملنع   �لتدخني،  ع��ن  �لق���الع 

وبخا�سة يف �لأ�سهر �لأوىل من �لإقالع. 
�لتدخني،  عن  �ملقلعني  �ملدخنني  وين�سح 
ب���ت���ن���اول وج���ب���ات غ���ذ�ئ���ي���ة خ��ف��ي��ف��ة غنية 
تقريباً،  �ساعتني  ك��ل  �ل�سحية  ب��ال��ف��و�ئ��د 

للتدخني،  و�ل��ع��ودة  �جل���وع  �ل�سعور  ل��ع��دم 
�سرطة  �ل�سم�س  دو�ر  وبذور  كاخل�سرو�ت، 
منزلًياً،  �مل��ح�����س��ر  و�ل��ف�����س��ار  م��ل��وح��ت��ه��ا، 
فيتامني  ع��ل��ى  �ل���ت���ي حت���ت���وي  و�ل���ف���و�ك���ه 
"�سي"، �لذي يكبح �سهية �ملدخن كالربتقال 

و�لكيوي و�ليو�سفي.
وم��ن �ل��وج��ب��ات �أي�����س��اً ت��ن��اول زب���ادي قليل 
�لغنية  �ل���د�ك���ن���ة  و�ل�������س���وك���ول  �ل���د����س���م، 
مب�ساد�ت �لك�سدة، و�سرب �ل�ساي �لأخ�سر 
وفرة  كميات  �إىل  بالإ�سافة  يوميا،  م��رة 
من  تخل�سه  يف  �جل�سم  ت�ساعد  �مل��ي��اه  م��ن 

�ل�سموم، و�حلفاظ على ��ستقالب �سحي.
ك��م��ا �أث��ب��ت��ت �ل��در����س��ات، �ن���ه م��ن �لأف�سل 
فقد  قبل حماولة  �لتدخني  �لتخل�س من 
�لوزن �ملكت�سب نتيجة �لقالع عنه، باتباع 
حمية غذ�ئية، كما �سددت على �أهمية �أخذ 
ح�سة من �لنوم �ل�سحي، لأنه ي�ساعد على 
�ل�����وزن و�ل��ت��خ��ل�����س م���ن �لدهون  �ن��ق��ا���س 
تقلل  �لنوم  قلة  �ملرت�كمة يف �جل�سم، لأنه 
�ل�������س���ع���ر�ت �حل����ر�ري����ة وتفتح  م���ن ح����رق 
زيادة  لتناول  �لأ�سخا�س  وت��دف��ع  �ل�سهية 
500 �سعرة حر�رية، ومعدل �لنوم يوميا 

ما بني -7 8 �ساعات.   

خ���الل ف���رتة �ل��ن��ق��اه��ة ع��ل��ى �لأم ���س��رب �ل��ك��ث��ر م��ن �ملاء 
و�ل�سو�ئل �خلالية من �لكافيني، مع رفع �لقدمني لتفادي 
�أ�سيتامينوفني  م�سكن  ع���ادة  �لأط���ب���اء  وي�����س��ف  �ل���ت���وّرم. 
�لطبيب  م��ع  للمتابعة  �لأم  حت��ت��اج  كما  �لأمل،  لتخفيف 

خالل هذه �لفرتة.
�ل�سفر بال�سيارة. �إذ� كانت �لرحلة بعد 3 �أو 4 �أ�سابيع من 
�أية م�ساعفات ميكنك  �لولدة �لقي�سرية �لتي مل ت�سهد 
�ل�����س��ف��ر ب��ال�����س��ي��ارة م��ع �ل��ت��اأك��د م��ن �جل��ل��و���س يف و�سعية 
مريحة، و�رتد�ء مالب�س و��سعة، ومن �ل�سروري �لتوقف 

كل �ساعة لتحريك �ل�ساقني.
�أن تكون  ب��ال��ط��ائ��رة. �ل���رح���الت �جل���وي���ة مي��ك��ن  �ل�����س��ف��ر 
�ل�ساعة  تغير  �أن  كما  للكثرين،  بالن�سبة  للتوتر  �سبباً 
حالة  ويف  م��ره��ق،  �أم���ر  �ل��و���س��ول  مدينة  يف  �لبيولوجية 
حدوث تاأخر يف موعد �لطائرة رمبا يزد�د �لإره��اق �إىل 
حد يفوق قدرة �لأم �لتي �أتت حديثاً عملية �لولدة على 

�لتحمل.
�لولدة  بعد  �ل�سفر  ميكن  �لنظرية  �لناحية  م��ن  لذلك 
�لقي�سرية �خلالية من �مل�ساعفات بعد 3 �إىل 4 �أ�سابيع، 
لكن عليك �لو�سول �إىل �لطائرة مبكر�ً لتجل�سي بطريقة 
�أمتعتك  مريحة قبل �لزحام، و�طلبي من �مل�سيفة حمل 
ع��ل��ى �ل��ط��ائ��رة، وق��وم��ي ب��ف��رد وم���ط ���س��اق��ي��ك ك��ل فرتة، 
و�سي�ساعد كثر�ً �ختيار مقعد منا�سب لتحريك �ل�ساقني 

ومدهما �إىل �لأمام �أثناء �جللو�س.
كما ينبغي عليك مر�قبة حالتك �ل�سحية جيد�ًن ومعرفة 
�حلر�رة،  وقيا�س  و�للتهاب،  �لعدوى  وعالمات  �أعر��س 
وطلب �لعناية �لطبية مع ر�سد �أية �أعر��س مقلقة، مثل 
�لنزيف �أو توّرم و�أمل �لقدمني، �أو �حمر�ر �لثدي، �أو تغر 
�لتعامل  على  ي�ساعدك  مر�فق  وج��ود  �أن  ول�سك  �لبول. 
�ل�سريع مع �مل�ساكل، وطلب �لعناية �لطبية عند �حلاجة.

زيادة خ�سوبة الن�ساء
يقول �خلرب�ء �إن بع�س �لتغير�ت �لب�سيطة على �لنظام 
�لن�ساء،  ي�ساعد على حت�سني خ�سوبة  �أن  �لغذ�ئي، ميكن 

وتعزيز فر�س �إجناب طفل �سليم. 
و�خل�سرو�ت  �لفو�كه  متنوعة من  و�إىل جانب جمموعة 
�ملمتاز،  �لبكر  �لزيتون  بزيت  �لأط��ب��اء  ين�سح  �ل��ط��ازج��ة، 

و�لأ�سماك و�حلليب كامل �لد�سم ب�سكل يومي.
ميالين  بالتغذية  �ملخت�سة  م��ع  فيميل،  م��وق��ع  وحت���دث 
ماغري�س عن فو�ئد هذه �لأطعمة، وكيف ميكنها حت�سني 
فر�س جناح �حلمل، وكذلك �لأطعمة �لتي يجب جتنبها. 
�حلمل  قبل  للمر�أة  �لغذ�ئي  "�لنظام  �إن  �خلبرة  وتقول 

وخالله، له تاأثر كبر على �سحة �لطفل يف �مل�ستقبل".
�لأ�سماك  1-

رغم �أن �لعديد من �لن�ساء يحاولن جتنب �ل�سمك ب�سكل 
كامل خالل �حلمل، خوفاً من �لتعر�س للت�سمم بالزئبق، 
باأحما�س  �لغنية  �لأ�سماك  بتناول  تن�سح  ميالين  �أن  �إل 
�أوميغا 3 مرتني �إىل 3 مر�ت يف �لأ�سبوع لتح�سني فر�س 

�حلمل وعمر �لبيو�س.
�لبكر �ملمتاز �لزيتون  زيت   2-

�أن �حلمية �ملتو�سطية ت�ساعد  �أظهرت �لأبحاث �حلديثة، 
ب�سكل كبر على حت�سني �خل�سوبة، ويعترب زيت �لزيتون 
قدرته  و�أث��ب��ت  �حل��م��ي��ة،  ه��ذه  يف  �أ���س��ا���س��ي��اً  عن�سر�ً  �لبكر 
ع��ل��ى حم��ارب��ة �لل��ت��ه��اب��ات، وه���و �أم���ر ���س��روري لتح�سني 

�خل�سوبة.
و�لبازلء �حلم�س   3-

و�لفا�سولياء  و�لبازلء  �حلم�س  مثل  �لبقوليات  ت�ساعد 
يوؤثر على  �لذي  �لن�سولني،  �إنتاج  و�لعد�س على حت�سني 

�لهرمونات �ملرتبطة باخل�سوبة.
�لد�سم كامل  �حلليب   4-

منخف�س  �حلليب  يف�سلن  �لن�ساء  م��ن  �لعديد  �أن  رغ��م 
�لد�سم، �إل �أن �لأبحاث، ُت�سر �إىل �أن �حلليب كامل �لد�سم 
�أن  ه��ارف��رد،  جلامعة  در����س��ة  ووج��دت  للخ�سوبة.  �أف�سل 
�لن�ساء �للو�تي ��ستمل نظامهن �لغذ�ئي على حليب كامل 

�لد�سم، كانت معدلت �حلمل لديهن �أعلى.
�خل�سر�ء �لع�سائر   5-

�خل�سر�ء   �لع�سائر  ول��ك��ن  لل�سهية،  ف��احت��ة  ت��ب��دو  ل  ق��د 
حتتوي على مكونات مثل �للفت و�ل�سبانخ، �لتي ميكن �أن 
تقدم فو�ئد كبرة للمر�أة �لتي ترغب يف �لإجن��اب، وهذ� 
�لنوع من �لع�سائر �سروري للمر�حل �ملبكرة من �حلمل.  

جن�ش اجلنني
���س��وؤ�ل ي�سغل  ف��ت��اة؟  �أو  �ل��ق��ادم �سبيا  �مل��ول��ود  �سيكون  ه��ل 
�لكثر من �لآباء و�لأمهات، فبمجرد ف�سرعان ما يعرف 

خرب �حلمل يبد�أ �لتخمني يف جن�س �جلنني. 
و�أظهرت در��سة حديثة �أجريت يف كند� �أن �لن�ساء، �للو�تي 
يرتفع عندهن �سغط �لدم �أثناء �حلمل، يح�سلن يف �أغلب 

�لأحيان على مولود ذكر.
وق��ب��ل �حل�����س��ول ع��ل��ى ه����ذه �ل��ن��ت��ائ��ج ق����ام �ل��ب��اح��ث��ون يف 
بيانات  بتقييم  ت��ورون��ت��و  يف  ���س��ي��ن��اي  م��اون��ت  م�ست�سفى 
ح�سب ما ن�سره   ،2009 منذ  �ل�سني  يف  �مر�أة   1400
�سوؤون  يف  �ملتخ�س�س  �لأمل�����اين،   netmoms م��وق��ع 

�لولدة و�حلمل. 
�ل����دم �لن��ق��ب��ا���س��ي، بتقييم  �ل��ب��اح��ث��ون يف ���س��غ��ط  وق����ام 
�حلمل.  من فرتة  �أ�سبوعاً   26 قبل  �لعلوي  �ل��دم  �سغط 
دم  �سغط  متو�سط  ل��دي��ه��ن  ك���ان  م��ن  �أن  ك��ان��ت  �لنتيجة 
�أع��ل��ى، �أجن���ن ذك����ور�ً، يف ح��ني م��ن ك��ان لديهن متو�سط 
موقع  نقله  م��ا  �إن��اث��اً، ح�سب  �أجن��ن  دم منخف�س  �سغط 

�لأملاين.   netmoms

خالل النقاهة عليك �سرب الكثري من املاء وال�سوائل

متى ميكن للمراأة ال�سفر بعد الولدة القي�سرية؟

ي�ستغرق ال�سفاء من عملية الولدة فرتة 
حتى لو كانت �سهلة ومل ت�سهد م�ساعفات. 
يتطّلب  قي�سرية  الولدة  تكون  وعندما 
على  العملية  وبعد  اأطول.  فرتة  ال�سفاء 
الأم اأن تتحرك ببطء وبحذر، واأل تقف 
خلروج  التالية  الأ�سابيع  خالل  طوياًل 

الطفل اإىل النور.
من  ال�سفاء  باأن  الطبية  التقارير  وتفيد 
و6   4 بني  يتترتاوح  القي�سرية  العملية 
 3 قبل  بال�سفر  ُين�سح  ل  لتتذا،  اأ�سابيع. 
العملية،  بعد  الأقتتل  على  اأ�سابيع   4 اأو 
اأطول  باأن الأمر قد ي�ستغرق فرتة  علمًا 

لالأ�سباب التالية:
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�ش�ؤون حملية

حتت �سعار: نحو امل�ستقبل على خطى زايد

جامعة الإمارات تفتتح فعاليات اأ�سبوع الأغذية والزراعة 2018

بالتعاون مع جامعة زايد ومينح 6 ن�ساء عربيات 84 األف يورو

لوريال – اليوني�سكو يبحث امل�ساهمات يف م�سرية التقدم العلمي

طلب اخلدمات ارتفع 20 % منذ بداية احلملة

حملة العني ت�ستاهل حتقق 12536 زيارة و 1870 تعهدًا واإنذارًا

•• العني - الفجر

�لأغذية  �أ���س��ب��وع  فعاليات  �لإم�����ار�ت  جامعة  �فتتحت 
�سنوياً  و�لزر�عة  �لأغذية  كلية  تنظمه  �لتي  و�لزر�عة 
بالدولة  و�لزر�عة  �لأغذية  ��ست�سر�ف م�ستقبل  بهدف 
وق���د ت��ن��وع��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����س��ط��ة و�ل����ذي ك���ان من 
يتم عر�س  و�ل��زر�ع��ة حيث  �لأغ��ذي��ة  �أب��رزه��ا معر�س 
تقليل  ب�ساأن  �ل�ساحلة لالأكل  و�ملالعق  �لغذ�ء،  طابعة 
وتعبئة  �ملعدنية،  و�مل��و�د  �لبال�ستيكية  �مل��و�د  ��ستخد�م 
وت��غ��ل��ي��ف �ل���غ���ذ�ء م��ن خ���الل م��ع��رف��ة �ل���غ���ذ�ء �ملنا�سب 
�أغذية جديدة،  ��ستك�ساف وتناول  لل�سخ�س، وم�سابقة 
وحت����دي �ل��ط��ب��خ. و�ت���خ���ذ ���س��ع��ار�ً ل���ه ه���ذ� �ل���ع���ام نحو 

�مل�ستقبل على خطى ز�يد..
����س��ت��م��ل �مل��ع��ر���س ع��ل��ى ط����رق ���س��ح��ي��ة ج���دي���دة حتّفز 
�ملنا�سب  و�ل��غ��ذ�ء  �لكهربائية،  �لطاقة  وتنتج  �لن�ساط 
م���ن خ���الل �جل��ي��ن��ات �خل��ا���س��ة ب��ال�����س��خ�����س، ومعرفة 
�ل�سعر�ت �حلر�رية على مد�ر �ليوم و�سناعة �لع�سر 
�مل���غ���ذي �خل���ا����س ب���ال���زو�ر وت��ع��ري��ف��ه��م ب��ال��غ��ذ�ء �لذي 

�سيتناوله �لب�سر يف حلول عام 2050. كما يتم عر�س 
باإنقاذ  وم�ساعدتها  �لعظام  طابعات  ��ستخد�م  ط��رق 

�سد  م�سل  تطوير  وكيفية  �لأليفة،  �حليو�نات  �أرو�ح 
�لدم  و��ستخد�م  �لدجاج  بي�س  با�ستخد�م  �لثعبان  �سم 

�ل�سطناعي يف �نقاذ �حليو�نات. و�لتعرف على �أعالف 
�حليو�نات �لع�سوية وم�سابقة �سيد �لأ�سماك وعر�س 
�لكلية  م��زرع��ة  ح��ي��و�ن��ات  وبع�س  �حل��ي��و�ن��ات  منتجات 
ب��ال��ف��وع��ة. وع��ل��ى هام�س �مل��ع��ر���س ع��ق��دت ور���س��ة عمل 
لت�سميم حد�ئق م�سغرة يف زجاجات تهدف �إىل توفر 
�ملمكن  �لتي من غر  �لد�خلية  للنباتات  بيئة منا�سبة 
�لنباتات  و�لتعرف على  �ل�سحر�وية،  �لبيئة  منوها يف 
�لغريبة ومنها �لنباتات �لتي تق�سي على بع�س �لآفات 
�لزر�عية. هذ� وت�ستمر �لور�س وفعاليات �ملعر�س حتى 
�أن �ملهرجان  نهاية �لأ�سبوع �جل��اري.  �جلدير بالذكر 
ي�سهد م�ساركات عديدة من موؤ�س�سات حكومية و�سركات 
خا�سة �ساهمت يف تنظيم �ملهرجان، مثل مركز خدمات 
على  للمحافظة  �ل���دويل  و�مل��رك��ز  باأبوظبي  �مل��ز�رع��ني 
�حلبارى ومز�رع �أبقار �لعني، و�سركة مولوكو �لأملانية. 
ثومبي  و�سيدلية  �لعني  �سيدلية  و  �ل��رب�ري  وم�ستل 
و�يلت �أجرو، و�سركة �ينيبل، وكو�نتا �آي�س كرمي ومركز 
لالأعالف  �لوطنية  و�ل�سركة  لندن  كوليدج  �إم��ربي��ال 

وفار�س �خلليج للخدمات �لبيطرية.

•• دبي،  - الفجر

�أجل  من  �ليون�سكو   - "لوريال  زمالة  برنامج  يبحث 
�لأو�سط جمدد�ً عن مر�سحات  �ملر�أة يف �لعلم" لل�سرق 
2018. وتهدف  �لعام  �إىل برنامج  كفوؤ�ت لالن�سمام 
هذه �ملبادرة �ل�سنوية �إىل تكرمي ودعم �لن�ساء �ملتميز�ت 
�لعلمي  �ل��ت��ق��دم  م�����س��رة  حتفيز  يف  �ساهمن  �ل��ل��و�ت��ي 
جامعة  مع  بالتعاون  وذلك  �لأو�سط،  �ل�سرق  مبنطقة 
ز�يد يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وحتت رعاية معايل 
جامعة  رئي�سة  �لقا�سمي،  خ��ال��د  بنت  لبنى  �ل�سيخة 
�لعربيات من  �لن�ساء  �لربنامج  ه��ذ�  كما يحّث  ز�ي��د.  
بحثهن  مو��سلة  على  �ملنطقة  يف  و�لباحثات  �لعاملات 
�لعلمي عن طريق منحهن جو�ئز مالّية قّيمة؛ حيث 
�سيتم هذ� �لعام منح ما ُيقارب 84،000 يورو �إىل 6 
�أو ي�سعني  عاملات عربيات ممن يحملن �سهادة دكتور�ه 
�لعلوم  �أو  �حل��ي��اة  ع��ل��وم  جم���الت  يف  عليها  للح�سول 
�أو  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف  ويعملن  �لفيزيائية 
�لبحرين �أو �لكويت �أو �سلطنة عمان �أو قطر �أو �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية �أو �ليمن. 
ويف هذه �ملنا�سبة، �سّرح رميي �ساد�بو، مدير عام �سركة 
 - ’لوريال  برنامج  "يعّد  �لأو�سط‘:  �ل�سرق  ’لوريال 
ب��د�أ منذ  �ل��ذي  �مل���ر�أة يف �لعلم‘ -  �أج��ل  �ليون�سكو م��ن 

�لتي  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل  �مل���ب���ادرة   - م�ست  ع��ام��اً   20
من  �مل��زي��د  �إىل  �لعلمي  �ملجتمع  ح��اج��ة  ت��ام��اً  ت���درك 
و�لو�عدة.  �جل��دي��دة  �لآف���اق  م��ن  �مل��زي��د  لفتح  �لن�ساء 
حيث قامت �ملبادرة - منذ �إطالقها يف منطقة  �خلليج 
2014 - مب��ن��ح ج��و�ئ��ز مالّية  �ل��ع��رب��ي و�ل��ي��م��ن ع���ام 
�م����ر�أة   18 ل���  �إم���ار�ت���ي  دره����م  م��ل��ي��ون   1.5 بقيمة 

�أربعة  تكرمي  ومت  �ملنطقة،  يف  �ملتميز�ت  �لعاملات  م��ن 
�لرئي�سي  هدفنا  ويتجلى  عاملي.  م�ستوى  على  منهن 
تعزيز م�سرة   �لعلم على  �مل��ر�أة يف جم��ال  يف م�ساعدة 
تعليمّية ومهنية فعالة يف جمال �لعلم يف دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي و�ليمن".  وقد كّرم برنامج "لوريال 
- �ليون�سكو من �أجل �ملر�أة يف �لعلم"، �لذي يدعم �ملر�أة 

 2،800  ،1998 ع��ام  منذ  �لعلمي  �لبحث  جم��ال  يف 
وحو�يل  دول���ة،   115 م��ن  �ل�ستثنائيات  �ل��ع��امل��ات  م��ن 
97 �مر�أة من �حلائز�ت على جو�ئز للتميز يف �لعلم، 
جائزة  على  �حل�سول  م��ن  تكنتا  عاملتان  بينهن  م��ن 
نوبل. ومب�ساعدة �لربنامج، تلقت 2،723 من �لعاملات 
�ل�سابات �لو�عد�ت زمالت ملتابعة م�ساريعهن �لبحثية.  
�مل��ر�أة يف  �أج��ل  "لوريال - �ليون�سكو من  وق��ّدم برنامج 
�لن�ساء  لأك���رث  زم��ال��ة   275  ،2017 ع��ام  �لعلم" يف 
�أ�سل  �أن مّت �ختيارهن من  كفاءًة يف جمال �لعلم، بعد 
وقد  �لعامل.  �أنحاء  جميع  من  تقدمي  طلب   9000
يزيد عن  مّما  �لبناءة  و�لأفكار  �لدعم  �لربنامج  تلقى 
وتت  عاملياً،  رفيع  م�ستوى  ذ�ت  علمية  موؤ�س�سة   43
 31 بينهم  من  ع��امل   353 قبل  من  �لختيار  عملية 
من  �ليون�سكو   - "لوريال  جو�ئز  على  �حلائزين  من 

�أجل �ملر�أة يف �لعلم". 
تكني  فكرة  على  للربنامج  �لأ�سا�سية  �لقيم  وت�ستند 
كامل  بلوغ  على  وت�سجيعها  �سخ�سيتها  وتقوية  �مل��ر�أة 
�ملر�أة  بني  �لعملّية  �لفر�س  تكافوؤ  وتعزيز  �إمكاناتها، 
�لتي  �لنمطية  �ل�سورة  حمو  �إىل  بالإ�سافة  و�ل��رج��ل، 
طموحاتهن.  حتقيق  على  �ل�سابات  ق��درة  دون  حت��ول 
ويعمل �لربنامج على دعم �لدور �لذي تلعبه �لعاملات، 

وت�سليط �ل�سوء على �كت�سافاتهن �لعلمية. 

•• العني - الفجر

و��سلت فرق �لرقابة و �لتفتي�س �لتابعة لبلدية مدينة 
�لعني وتدوير )مركز �إد�رة �لنفايات – �أبوظبي( �أن�سطة 
�لرقابة و�لتفتي�س  ملظاهر ت�سويه �ملدينة �لتابعة حلملة  
�لعام  �ملظهر   للحد من م�سوهات   ، ت�ستاهل(   �لعني   (
وتفتي�سيه  رقابية  فرق  خالل  من  وذل��ك  �لعني،  ملدينة 
�لرقابة  �إد�ر�ت  نفذت  قد  و   ، �ل�ساعة  م��د�ر  على  تعمل 
و �لتفتي�س 13 حملة تفتي�سية منذ بد�ية حملة �لعني 
نتج  تفتي�سية  دوري���ة  و  زي���ارة   12536 بعدد  ت�ستاهل 
يف   ، ترخي�س   400 و  �ن����ذ�ر�   و  تعهد�   1870 عنها 
�لأكرب  �لعدد  كان  ، حيث  �لعني  جميع قطاعات مدينة 
من �لتعهد�ت يف قطاع و�سط �ملدينة بعدد 1435 �نذ�ر 
7440 يف و�سط  بلغت  �ل��ت��ي  �ل���زي���ار�ت  ع��دد  ك��ذل��ك  و 
�ملدينة ، و �أقلها يف �لقطاع �جلنوبي بعدد 17 تعهد� و 
�أما �حلمالت �لتفتي�سية فقد ت�ساوت قطاعات    ،� �إنذ�ر 
خالل  حمالت   3 بعدد   �ل�سمايل  و  �لغربي  و  �ل�سرقي 
�ل�سهر �ملا�سي ، وتعمل �لبلدية على حتريك ما يقارب 
77 دورية رقابية موزعة على كافة مناطق مدينة �لعني 
خالل �ليوم �سباحيه وم�سائية ح�سب �أوقات �ملر�قبني.   
�إد�رة  )م��رك��ز  لتدوير  �لتابعة  �لرقابة  ف��رق  تعمل  كما 
– �أبوظبي( يف مدينة �لعني ب�سورة م�ستمرة  �لنفايات 
�ل�سلوكيات  و�سبط  �مل�سوهات  ور�سد  �ملناطق  رقابة  يف 

و�ل��ع��م��ل على  �ملخت�سة  �إىل �جل��ه��ات  �خل��اط��ئ��ة ورف��ع��ه��ا 
وتعريفهم  و�ملمتلكات  �مل��ن��ازل  �أ�سحاب  وتوعية  توجيه 
�إعد�د  مع  �لنفايات،  من  للتخل�س  �ل�سحيحة  بالطرق 
جتاوب  م��دى  تو�سح  �ملخت�سة  للجهات  دوري���ة  تقارير 
وزيادة معرفة �جلمهور يف �سوء ��ستمر�ر �حلملة، �إ�سافة 
�إىل  ر�سد عدد طلبات �خلدمة عرب مركز �لت�سال �لذي 

وبالغات  طلبات  ل�ستقبال  �ل�ساعة  م���د�ر  على  يعمل 
�جلمهور، حيث �سهد معدل طلب خدمة "نقل �ملخلفات 
�لزر�عية" �رتفاع  بن�سبة %2 عن �سهر يناير من �لعام 
�حلايل، و�أي�ساً كان هنالك �رتفاع  يف معدل طلب خدمة  
بن�سبة  �حلجمية"  و�لنفايات  �لأث���اث  خملفات  "نقل 
طلب  معدلت  رفع  �إىل  �لتطلع  ��ستمر�رية  مع   18%

بلدية  �ن  بالذكر  وجدير  �لأخ��رى.  للخدمات  �خلدمة 
�إىل ج��ان��ب ع���دد م��ن �ل�سركاء  �ل��ع��ني وت��دوي��ر  م��دي��ن��ة 
حملة   �نطالقة   ب��د�ي��ة  منذ  نفذ�  ق��د  �ل�سرت�تيجيني 
"�لعني ت�ستاهل" ،  عدة  �أن�سطة يف جمال تفعيل �أهد�ف 
�حلملة ، من خالل تنظيم حمالت تفتي�سية  وتوعوية  
لنحو 50 حماًل مبنطقة و�سط �ملدينة  ��ستكماًل خلطة 
�حلملة  للحد من  �ملخالفات �ملتعلقة مب�سوهات �ملدينة 
�لليلة يف   �لأ�سو�ق  �ملفاجاأة على  ، عالوة على �حلمالت 
�أ���س��ف��رت ع��ن م�����س��ادرة عدة  ع��دد مناطق �ملدينة و�ل��ت��ي 
�ملخالفات  م��ن  ع����دد�ُ  و�إ����س���د�ر  مرخ�سة  غ��ر  ب�سائع 
تعريفية مع  ور�سة  كما ونظمت فرق �حلملة كذلك    .
بهدف   ، �ليحر  جمل�س  يف  وذل��ك   �ليحر  مطقة  �سكان 
و�لتي   ، �ملجتمع  �أف����ر�د  م��ع  �ملبا�سرة  �ل��ل��ق��اء�ت  تفعيل  
ت��ه��دف ب��دوره��ا �إىل ت��ذل��ي��ل �ل��ع��ق��ب��ات و�إي���ج���اد �حللول 
وتلبية  �ملجتمع  رفاهية  �سبل  لتحقيق  �لأف��ك��ار  وط��رح 
�لفرق  قبل  م��ن  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  م��ن   �حتياجاتهم 
�لرقابية  ببلدية مدينة �لعني  و مركز �إد�رة �لنفايات،   
نقل  �ملخلفات وخدمات  نفايات عامة  وتدوير  نقل  من 
حيث   ، �لطرق  وتنظيف  و�لنافقة  �ل�سائبة  �حليو�نات 
ت�سعى �لبلدية وب�سكل د�ئم  لتفعيل �لتو��سل مع �أفر�د 
�ملجتمع لتحقيق �أهد�ف �لد�ئرة �لر�مية �إىل رفع ثقافة 
م�ستوى �لوعي �ملجتمعي، يف �سبيل �لت�سدي للتحديات 

و�لق�ساء على �لظو�هر �ل�سلبية .

قطار  الهايربلوب ينقلك من العني اإىل دبي يف 7 دقائق فقط!

جامعة الإمارات العربية املتحدة تنظم ندوة تعريفية مل�سروع قطار امل�ستقبل هايربلوب – ون
•• العني - الفجر

�ملو��سالت  �سناعة  م�ستقبل  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  ب��ه��دف 
ع�سر  �ملو��سالت" يف  "بثورة  يعرف  ما  �أو  �لعامل  يف 
�ل���ث���ورة �ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ر�ب��ع��ة، مل�����س��روع �ل��ق��ط��ار فائق 
�لإمار�ت  جامعة  نظمت  "هايربلوب-ون"  �ل�سرعة 
�مل���ت���ح���دة وب���ال���ت���ع���اون م����ع ه��ي��ئ��ة �لطرق  �ل���ع���رب���ي���ة 
بعنو�ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ن�����دوة   "  RTA و�مل���و�����س���الت 
�لن�سخة  وه���و    ، ون"   – �ل��ه��اي��ربل��وب  “م�سروع 
1200 كم يف  �جلديدة من قطار ت�سل �سرعته �إىل 

�ل�ساعة، وذلك عند �طالق خدماته يف �لعام 2021 
ون" . ل�سركة "هايربلوب 

و�أو�سحت �لدكتورة نعيمة �لدرمكي من كلية �لهند�سة 
 – �لهايربلوب  مل�سروع  �لتعريفية  �ل��ن��دوة  ه��ذه  ب��اأن 
�آفاق جديدة بني �سناعة �لنقل  ون" تهدف �إىل فتح 
�مل�سرتك يف  �لتعاون  ت�سجيع  �لإم��ار�ت عرب  وجامعة 
�لكلية،  �لعملي لطلبة  �لتدريب  �أهمها  جمالت عدة 
قادرة  موؤهلة  وطنية  ك���و�در  لإع���د�د  �لبحث  وف��ر���س 
على مو�جهة حتديات �مل�ستقبل لقطاع هند�سة �لنقل 
و�ملو��سالت و�لتغر�ت �لعلمية و�لتقنية �ملت�سارعة يف 

هذ� �لقطاع �حليوي �لهام يف ع�سر �لثورة �ل�سناعية 
�لر�بعة".

– نائب مدير �سركة"  �ل�سيد كولني ري�س  وقد قدم 
فرجن – ون" بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، �سرحاً 
تناول فيه م�سرة " ثورة �ملو��سالت"، وروؤية �ل�سركة 
�مل�ستقبلية لقطاع �ملو��سالت حول �لعامل و�لت�سل�سل 
�لزمني له حيث �خرتع �لن�سان �أول قطار عام 1804 
، و�أول �سيارة عام 1886، و�نتهاء باخرت�ع �أول طائرة 
"�لهايربلوب"  1903، و�سول �إىل �خرت�ع  يف �لعام 
، و�أثره يف تغر م�ستقبل �لب�سرية �نطالقاً من �لعام 

2021 وحتى �لعام 2030، وذكر كولني �أنه خالل 
ميكنك  �لت�سميم  ه��ذ�  وبف�سل  �ل��ق��ادم��ة،  �ل�سنو�ت 
�لو�سول يف غ�سون 9 دقائق  من دبي �إىل �أبو ظبي  و 
يف غ�سون 7 دقائق من مدينة �لعني �إىل مدينة دبي ، 
مبعدل زمني تتطور معه �لتقنيات �حلديثة يف تطور 
�مل�سروع، وبف�سل هذ�  �ملت�سارع يف هذ�  م�سرة �لعمل 
�لت�سميم �سيتمكن �لركاب من �ل�سفر يف وقت �أقل ما 
يحقق �لعديد من �مليز�ت �لتي �سيحفل بها �مل�ستقبل، 
يرتتب على �أثرها �لعديد من �لتغر�ت يف �لقت�ساد 

و�لبيئة وحياة �لنا�س �لثقافية و�لجتماعية.

لدعم الزراعة امل�ستدامة واملنتج املحلي
خدمات املزارعني ي�سارك يف اأ�سبوع 
الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات

•• اأبوظبي - الفجر

ي�سارك مركز خدمات �ملز�رعني باأبوظبي يف فعاليات �أ�سبوع كلية �لأغذية 
و�لزر�عة 2018 و�لذي تقيمه جامعة �لإمار�ت بالعني حتت �سعار "نحو 
�مل�ستقبل .. على خطى ز�يد" خالل �لفرتة من 12 �إىل 14 مار�س �جلاري، 
�مل�ستد�مة  �ل��زر�ع��ة  ت��دع��م  حكومية  كهيئة  �مل��رك��ز  ب���دور  �لتعريف  ب��ه��دف 
و�ملز�رعني وت�ساعدهم على ت�سويق منتجاتهم بالإ�سافة �إىل تعزيز �ملعرفة 

لدى طالب �جلامعة باخلدمات �ملقدمة من قبل �ملركز.
نقل  يف  ب���دوره  �لتز�ما  �لأ���س��ب��وع  لفعاليات  بالتيني  ك��ر�ع  �مل��رك��ز  وي�سارك 
حول  و�مليد�نية  �لعملية  ب��اخل��رب�ت  وتعريفهم  �جلامعة  لطالب  �ملعرفة 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لزر�عية  �ملمار�سات  و�أف�سل  �حلديثة  �لزر�عة  �أ�س�س 
وذلك  مز�رعهم  يف  تطبيقها  على  �مل��ز�رع��ني  وي�سجع  �ملركز  يتبناها  �لتي 
�لزر�عة  بقطاع  �لنهو�س  للم�ساهمة يف  موؤهلة  �سابة  ك��و�در  لبناء  كخطوة 
يف �مل�ستقبل. ويحتوي جناح �ملركز على منوذج يحاكي �لبيوت �لبال�ستيكية، 
�لتقنيات  على  �لعتماد  �أهمية  لإب��ر�ز  وذلك  �ملائية  للزر�عة  نظام  بد�خلة 
�حلديثة يف �لزر�عة ودعم �لتوجه نحو �لزر�عة �ملائية لفو�ئدها يف تقليل 
منتجات  من  بع�س  يعر�س  كما  �ملزرعة،  �إنتاجية  وتعزيز  �ملياه  ��ستهالك 
"ح�ساد مز�رعنا" من �خل�سرو�ت �ملحلية �لطازجة منها منتجات ع�سوية 
بهدف �لرتويج للزر�عة �لع�سوية و�إبر�ز مز�يا �لإنتاج �ملحلي بو�سفه طازج 
و�آمن ، من مز�رع �أبوظبي �إىل �مل�ستهلك مبا�سرة كما يتم �لرتويج ل�سل�سلة 
�لتوريد من خالل عر�س فيلم �لو�قع �لفرت��سي 360 �لذي يحكي ق�سة 

�ملنتج �ملحلي من �ملزرعة �إىل �ملائدة.
�أق�سام  فيها  ت�سارك  �لتي  �لأن�سطة  من  �لعديد  �لأ�سبوع  فعاليات  وت�سمل 
عر�س  يتم  حيث  و�ل��غ��ذ�ء،  �ل��زر�ع��ة  م�ستقبل  ل�ست�سر�ف  �ملختلفة  �لكلية 
تقنيات جديدة و�أفكار مبتكرة يف �لزر�عة و�إنتاج �لغذ�ء ، وعلوم �لب�ساتني، 
�إىل  �إ�سافة  �لبيطري.   و�لطب  �حل��ي��و�ين،  و�لإن��ت��اج  �لأ���س��م��اك،  وم�سائد 
م�ساركة ق�سم �لقت�ساد �لزر�عي من خالل �لرتكيز على �لزر�عة �لع�سوية 
�لآخذة يف �لنمو بالدولة و�لتي تثل �إحدى �لركائز يف �لزر�عة �مل�ستقبلية 

و�إبر�ز مفهوم �ل�ستد�مة يف �لإنتاج. 
�أن  �ملز�رعني  �ل�سعد مدير ق�سم �لت�سال مبركز خدمات  �أكد علي يو�سف 
ج��زًء من  و�لزر�عة تثل  �لغذية  كلية  �أ�سبوع  فعاليات  �ملركز يف  م�ساركة 
م�سوؤوليته يف بناء �لقدر�ت و�ملهار�ت جلميع �ملعنيني بقطاع �لزر�عة ل�سيما 
و�أن كلية �لأغذية و�لزر�عة هي �لر�فد �لأ�سا�سي للكو�در �ملوؤهلة للنهو�س 
بقطاع �لزر�عة، م�سر�ً �إىل �أن �ملركز حر�س على رعاية �لفعالياًت تقدير�ً 
للدور �لذي توؤديه جامعة �لإم��ار�ت لتخريج كو�در موؤهلة لتطوير قطاع 
للزر�عة  �لد�عمة  �لروؤية  تخدم  �ملركز  م�ساركة  طبيعة  �إن  وق��ال  �لزر�عة. 
لأف�سل  �ل��رتوي��ج  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ملحلي  �ملنتج  مكانة  و�إب����ر�ز  �مل�ستد�مة 
�ملمار�سات �لزر�عية �ملطبقة عاملياً حيث ميثل �أ�سبوع كلية �لغذية و�لزر�عة 
�ل��ّزو�ر من طالب �جلامعة وخارجها على جودة �ملنتجات  فر�سة ليتعرف 
�لتطبيقات  �إىل  بالإ�سافة  مز�رعنا"  "ح�ساد  من�سة  يف  �ملعرو�سة  �ملحلية 
�جليدة للممار�سات �لزر�عية. و�أو�سح هدفنا هو تغير �لطريقة �لتقليدية 
يف �لزر�عة، وتكني �أ�سحاب �ملز�رع �ملو�طنني من تنويع �أ�سناف �ملنتجات 
�إىل زي��ادة �لإنتاج  ي��وؤدي  �ل�سوق �ملحلي. مبا  �ملناف�سة يف  �ملزروعة، وحتقيق 
وتنوعه من خالل تقدمي خدمات متنوعة من بد�ية �لزر�عة وحتى �حل�ساد 
ثم ت�سويق �ملنتجات �ملحلية وتعزيز تناف�ساتها يف �ل�سوق، م�سر�ً �إىل حر�س 
بالدور  لتنمية معرفتهم  للطالب  �سرح جميع هذه �خلطو�ت  على  �ملركز 

�لذي ينه�س به لتحقيق �لتنمية �لزر�عية �مل�ستد�مة.



جميع الألوان قابلة للزوال:
�لتي  �لأل����و�ن  �أ���س��ه��ل  م��ن  و�لبنف�سجي  �لأ���س��ود 
ميكن حموها. لكن يزيد �لو�سع تعقيد�ً بالن�سبة 
�إىل �لأل��و�ن �لأخ��رى. ُيعترب �لأزرق و�لفروزي 
تعديل  �مل�سكلة ميكن  �لأل��و�ن. حلل  �أ�سعب  من 
�ل���ط���ول �مل���وج���ي يف ج��ه��از �ل��ل��ي��زر ب��ح�����س��ب لون 

�لو�سم وزيادة عدد �جلل�سات.

اإزالة الأو�سام عملية موؤملة:
يتوقف �لو�سع على ح�سا�سية كل �سخ�س وعمق 
ُي�ستعمل  �مل�ستعمل وكثافته وموقعه. لذ�  �حلرب 

عموماً كرمي خمّدر قبل �ملوعد ب�ساعة.

يجب األ نتجاهل الآثار اجلانبية:
�إز�ل���ة  جل�سة  خ���الل  �مل�ستعمل  �ل�����س��وء  �ن��ب��ع��اث 
�لأو�سام قوي جد�ً، ما يجعله م�سوؤوًل عن ن�سوء 

�سريعاً  �مل�ستهدفة  �ملنطقة  و�نتفاخ  �للتهابات 
تتحول  ث��م  �أي�ساً  بثور  �ستت�سكل  �جلل�سة.  بعد 
يجب  �أي����ام.  خم�سة  �أو  �أرب��ع��ة  خ��الل  ق�سور  �إىل 
ي�سّرع  ك��رمي  عليها  ب�سمادة  �ملنطقة  ُتغّطى  �أن 

مد�و�ة �لندوب طو�ل ع�سرة �أيام.

ل ُتخّلف العملية اأية ندوب:
ل��ن ت�سّر  ل���ذ�  �ل��ل��ي��زر �حل��دي��ث��ة �سريعة  �أج��ه��زة 
�لنا�س  ج��م��ي��ع  ي���ت���ج���اوب  ل  ل���ك���ن  ب���ال���ب�������س���رة، 
ح�سا�سة  �لب�سرة  ك��ان��ت  �إذ�  نف�سها.  بالطريقة 
جد�ً، من �لأف�سل �أن تّر ع�سرة �أ�سابيع بني كل 

جل�ستني و�أن ترت�جع قوة �لليزر.

ميكن اإزالة الأو�سام يف اأي مو�سم:
ل ُي�ستعمل �أي ليزر على �لب�سرة بعدما تكت�سب 
�ل�سمرة منعاً لتغير لونها وظهور بقع بي�ساء. 

يف هذه �حلالة ميكن ��ستعمال �لقوة �لتي تنا�سب 
�لب�سرة �ل�سود�ء، لكن هذ� �خليار �أقل فاعلية من 
غره. كذلك يجب �أل تزول �لأو�سام من �ملنطقة 
�لتي تعر�ست لل�سم�س منعاً لظهور بقع �سبغية.

العملية �سريعة جدًا:
�لأو���س��ام كلها وقتاً طوياًل ويجب  �إز�ل��ة  تتطلب 
كي  كل جل�ستني  بني  �سهر�ً  �ل�سخ�س  ينتظر  �أن 
�حلاجة  ت��ربز  رمب��ا  �سالمتها.  �لب�سرة  ت�ستعيد 
من  و85%   60 ب��ني  مل��ح��و  جل�سات  �أرب����ع  �إىل 
يزول  كي  �سهر�ً  و12   8 بني  وق��د مي��ّر  �لو�سم، 

بالكامل.

اإزالة الأو�سام لي�ست خطرية:
�لليزر بحد ذ�ته لي�س خطر�ً، لكن رمبا تتعلق 
�لدم  ك��ري��ات  تق�سي  �حل����رب.  ب��ت��ف��ري��غ  �مل�����س��ك��ل��ة 

ث��م يتخل�س منه  �ل��ب��ي�����س��اء ع��ل��ى ذل���ك �حل����رب، 
�جل�سم عن طريق �لكليتني ويتم تفريغه نهائياً 
�لأ���س��ب��اغ يف  كمية  ترتفع  ح��ني  لكن  �ل��ب��ول.  يف 

�جل�سم، ت�سبح تلك �خلاليا غر فاعلة.

تدابري وقائية قبل الو�سم
وتاأكد  �لأو�سام  بر�سم  متمر�ساً  �سخ�ساً  • �خرت 
م���ن �أن����ه ي�����س��ت��خ��دم م���ع���د�ت م��ع��ق��م��ة و�إب������ر�ً ذ�ت 

��ستعمال و�حد.
�سمادة  �ست�سع  �أنك  م�سبقاً  تعرف  �أن  يجب   •
�إل��ي��ه �مل���اء ما  يف م��ك��ان �ل��و���س��م وي��ج��ب �أل ت�سل 

د�مت �لندبة مل تختِف.
�لتعر�س  قبل  �أ�سهر  ثالثة  تنتظر  �أن  يجب   •

لل�سم�س و�أن تدهن كرمياً و�قياً.
• ل تر�سم �لأو�سام يف �ملناطق �مل�سابة بالإكزميا 

�أو د�ء �ل�سدفية ويف مو�قع �ل�سامات.

�شحة وتغذية
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لالنتقال  وقتتتت  اأفتت�تتستتل  ميتتتتتّد 
اإىل  الطبيعية  الر�ساعة  من 
الأ�سبوعني  بتتني  ال�سناعية 
التترابتتع والتت�تتستتاد�تتش متتن عمر 
الطفل. يف هذا التوقيت، يكون 
اأمه  ثدي  من  الر�ساعة  اعتاد 
احتمال  قّل  نف�سه  الوقت  ويف 

اإ�سابته بارتباك احللمات.

من املعروف اأن اإزالة الأو�سام لي�ست عملية �سهلة باأي �سكل، لكن تبقى اأحدث اأجهزة الليزر امل�ستعملة 
يف طب الأمرا�ش اجللدية اأف�سل تقنية متاحة واأكرثها فاعلية.

اأجهزة الليزر اف�سل تقنية متاحة لإزالة الأو�سام

يوؤدي تاأخر �إعطاء �لطفل �حلليب �ل�سناعي �إىل زيادة �حتمال رف�سه �لزجاجة 
من �لأ�سا�س، لأنه يعتاد �لر�ساعة من ثدي �لأم لدرجة جتعله ل يتقبل ر�أ�س 

�لزجاجة �ل�سطناعي.
بعدما يتقبل �لر�سيع زجاجة �حلليب، �حر�سي على عدم ��ستخد�مها لبع�س 
�لوقت. �ملربر �لوحيد لتقدميها له يومياً هو �أن تكونا منف�سلني عن بع�سكما 
�أما  بع�ساً ج�سدياً ب�سكل روتيني كما هي �حلال عندما تذهب �لأم �إىل �لعمل. 
مي له زجاجة �حلليب من  �إن كنت تالزمني �ملنزل، فار�سعي طفلك طبيعياً وقدِّ

وقت �إىل �آخر كي ي�ستمر يف تقبلها.
خذي بعني �لعتبار �أن تقدمي زجاجة �حلليب للطفل يومياً يوؤدي �إىل �عتياده 

عليها وتف�سيله لها ل�سهولة ��ستخد�مها.
�أما بالن�سبة �إىل مو��سفات �لزجاجة �ملنا�سبة 

للطفل �لر�سيع، فين�سح با�ستخد�م تلك 
�خلا�سة بحديثي �لولدة �أو زجاجة 

تنزل منها �ل�سو�ئل ببطء مهما 
كان عمر طفلك، ذلك كي ل 

يبذل �لأخر جهد�ً للح�سول على �حلليب كما يفعل حني ير�سع طبيعياً.
يبدو �أن كثر�ً من �لأطفال �لذين ي�ستخدمون زجاجات ر�ساعة بنظام �لتنفي�س 
�أ�سهل بني �لر�ساعة �لطبيعية  �أو زجاجات ذ�ت نوعية م�سابهة يتنقلون ب�سكل 

وزجاجة �حلليب.

ن�سائح
�إليك بع�س �لن�سائح �ملفيدة حول تقدمي �أوىل زجاجات �حلليب لطفلك:

�لكريهة  �لرو�ئح  لتجّنب  �ملطاط  من  ل  �ل�سيليكون  من  ما�سة  • ��ستخدمي 
و�ملذ�ق �ل�سيئ.

تقدمي  قبل  �ملا�سة  لتدفئة  �ملياه  �سنبور  حتت  �حلليب  زجاجة  • �سعي 
�لزجاجة لطفلك.

جد�ً.  د�ف��ئ��اً  �أو  ج���د�ً  ب����ارد�ً  �حلليب  ك��ون  ع��دم  م��ن  • ت��اأك��دي 
قلياًل،  د�ف��ئ��ة  باأنها  �سعرت  �إن  ي��دك،  ر�ح��ة  يف  �لزجاجة  �سعي 
�لأرجح  على  فهي  ب���اردة،  باأنها  �سعرت  �إن  ج���د�ً.  د�ف��ئ��ة  فهي 
لي�ست د�فئة مبا فيه �لكفاية. �إن مل تالحظي �ختالفاً بني 
ح��ر�رة �لزجاجة وح��ر�رة ر�حة يدك، تكون ح��ر�رة �حلليب 

منا�سبة.
• يتقبل معظم �لأطفال حليب �لثدي �مل�سحوب ب�سهولة 

�أكرب من �حلليب �ل�سناعي.
�إىل  ظهره  ت�سعني  و�أن��ت  لطفلك  �لزجاجة  مي  قدِّ  •

�سدرك بحيث ينظر نحو �خلارج.
• حتركي �أثناء تقدمي �لزجاجة لطفلك: هزي، تايلي، 

�م�سي، �م�سي يف حلقات...
�أعطيه  ثم  �ل�سيارة  كر�سي  �أو  هز�ز  كر�سي  يف  طفلك  • �سعي 

�لزجاجة.
�لزجاجة. تعطينه  حني  �آخر  ب�سيء  طفلك  �إلهاء  • حاويل 

من  قريبة  �لأم(  مالب�س  م��ن  )�أو  مالب�سك  م��ن  قطعة  �سعي   •
من  بقطعة  �لزجاجة  لفي  �أو  ل��ه،  �لزجاجة  تقدمي  �أث��ن��اء  �لطفل 

مالب�سك )�أو من مالب�س �لأم(.
فور  �أو  ب��ال��ن��ع��ا���س  ي�سعر  ح��ني  لطفلك  �ل��زج��اج��ة  م��ي  ق��دِّ  •
خلوده  بعد  �أو  ك��ام��ل(،  ب�سكل  بعد  و�ع��ي��اً  يكون  )ل  ��ستيقاظه 
�أثناء  غ��ري��زي  ب�سكل  �لأط���ف���ال  معظم  مي�����ّس  �إذ  �ل��ن��وم،  �إىل 

�لنوم.

اأدوات ومواعيد
يتقبَّل معظم �لأطفال زجاجة �حلليب مبرور �لوقت 
ومع �ملثابرة. كي ل ينزعج طفلك من �ملحاولت، 
مي له �لزجاجة مدة ل تزيد عن 10 دقائق  قدِّ
يف كل مرة. �ن ��ستمر برف�سها و�ظهر �نزعاجاً 
متز�يد�ً، �أوقفي ذلك وحاويل جمدد�ً يف مرة 
لحقة. تذكري �أنه يف حال مل يرغب طفلك 
�لطريقة،  ب��ه��ذه  �ل�سناعي  �حل��ل��ي��ب  ب��ت��ن��اول 
�أو  ككوب  �أخ���رى  �أدو�ت  ت�ستخدمي  �أن  ميكنك 
على  مو�سوع  رفيع  �أنبوب  �أو  قطارة  �أو  ملعقة 
�إ�سبعك )يتناول �حلليب وهو مي�ّس �لإ�سبع(.

�لر�ساعة  مو�عيد  دي  حت���دِّ �أن  �أي�ساً  ميكنك 
�أن  �أوق��ات عملك. ميكنك مثاًل  لتتنا�سب مع 

تر�سعي طفلك قبل �خلروج من �لبيت وبعد عودتك مبا�سرة. من �لالفت �أن 
�أطفال �لأمهات �لعامالت، يتمكنون من عك�س دورة  بع�س �لأطفال، خ�سو�ساً 
�لطعام ب�سكل ما، �إذ يتناولون كميات قليلة من �حلليب يف غياب �أمهاتهن، ثم 

يعو�سون عن ذلك بعد عودة �لأمهات وير�سعون ب�سكل متكرر. ل ينعك�س هذ� 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت  نف�سها من  �لكمية  يتناول  د�م  ما  �لطفل  على  �سلباً  �لأم��ر 

خالل 24 �ساعة.

ن�سائح مفيدة حول تقدمي اأوىل زجاجات احلليب لطفلك

كيف ومتى تنتقلي من الر�ساعة الطبيعية اإىل ال�سناعية؟
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   يف الدعوى رقم 2017/1718 جتاري كلي 

�ملدعية / �وريت لل�سقق �لفندقية - �س ذ م م 
�ىل �ملدعية عليه / �ل�سيخ �سيف عبد�لرحمن علي �آل ثاين - جمهول حمل �لقامة 

مبا �ن �ملدعية / �وريت لل�سقق �لفندقية - �س ذ م م  
بتعيني �خلبر  �ملوقرة  دبي  ، وحكمت حمكمة  �عاله  �ليها  �مل�سار  �لدعوى  �قامت �سدكم  قد 
�لنطق  جل�سة  حت�سرو�  مل  �أنكم  وحيث   ، �لدعوى  �أمر  يف  للنظر  �لدور  �ساحب  �حل�سابي 
، على  �آل رحمه  باحلكم يتوجب عليكم �حل�سور �ىل مكتب �خلبر �حل�سابي / ر�سا دروي�س 
عنو�نه �لتايل : دبي ، منطقة �خلليج �لتجاري ، برج �وبال ، تقاطع �سارع برج خليفة و�سارع 
 مر��سي در�يف ، �لدور �لعا�سر مكتب رقم 1005 ، هاتف : 3287778-04 فاك�س : 04-3284449 
كافة  وتقدمي   ، ظهر�  و�لن�سف  �لو�حدة  �ل�ساعة   2018/3/22 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  وذلك 

�لوثائق و�مل�ستند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى
اخلبري احل�سابي 
د. ر�سا دروي�ش اآل رحمه   

باحل�سور  اإعالن 
احل�سابي اخلبري  مكتب  اىل 
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غرفة جتارة و�سناعة عجمان

ق�سم ال�سجل التجاري 
�إعالن وحل وت�سفية: 

�ل�سم �لتجاري : ��ستوديو �لأرجو�ن خلدمات �لفر�ح - ذ م م  
 نعلن للجميع بان �ل�سركة �ملذكورة �عاله هي : �ستوديو �لأرجو�ن خلدمات �لفر�ح - ذ م م 
�ل�سركات  قانون  مبوجب  عجمان  �م��ارة  يف  تا�س�ست   - حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت  �سركة 
و�سجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م   �لحت���ادي  

بالبلدية حتت رقم )73485( و قرر �ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سادة.
 موؤ�س�سة  النداء لتدقيق احل�سابات     

للم�سفي  به  للتقدم  �عرت��س  �و  حق  �ي  له  من  كل  فعلى  لل�سركة  قانوين  م�سفى    
�لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر �لعالن وعلى �لعنو�ن 

�لتايل : �مارة عجمان  ، هاتف : 065687272 ، �س ب : 984 

دائرة التنمية القت�سادية       
حكومة عجمان  
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 64
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد �يهاب حممد �خلالد �سربك ، �سوري 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف / موؤ�س�سة هايكو للتجارة 

610354 وذلك �ىل �ل�سيد/ يو�ي�سي بار� ح�سن بار� هندي �جلن�سية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
ال�سناعية 5 مكتب الكاتب العدل بلدية ال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 412
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ميوة خان مت خان - �فغان�ستاين �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  ح�سة �ىل �ل�سيد/ �سفى �هلل حاجي ز�ده - 
�فغان�ستاين �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية : ركن �لبطائح للمقاولت �لنجارة �مل�ستحلة ، 
ترخي�س رقم )743521(  تعديالته �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر و�ن�سحاب وكيل 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 411

ليكن معلوما للجميع بان �جيت كومار بينود بيهاري �سينها - هندي �جلن�سية ، هاري�س 
�سيفر�م �سرينجري نار��سيمها �سيفار�م - هندي �جلن�سية يرغبون يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�ستهم �لبالغة 100% �ىل �ل�سيد/ عزيز غالم ح�سني للين ، هندي �جلن�سية 
يف �لرخ�سة با�سم )كافتريا �جلزيرة �جلملية( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )727124(  - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف 
يتم �لت�سديق على �لج ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه 
�ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن

�ملرجع : 410
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �نور �حمد بن زبر �حمد �ن�ساري - هندي �جلن�سية يرغب يف بيع 
�لتخ�س�سية  �ملاهر  )عيادة  يف   %100 �لبالغة  ح�س�سه  كامل  من   %51 �لبالغة  ح�س�سه  بع�س  وتنازل 
�لطبية( رخ�سة رقم 551219 وذلك �ىل �ل�سيد/ من�سور حممد �سالح �حمد �ملدين ، �إمار�تي �جلن�سية 
هندي   - كانيامبار�مبيل  �بوبكر  �لدين  جمال  �ل�سيد/  و�ىل   %100 �لبالغة  ح�س�سه  كامل  من   %49 و 
�جلن�سية  - وكذلك مت تغير �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( �ىل )فرع ل�سركة 
حملية( ومت تغير �ل�سم �لتجاري من " عيادة �ملاهر �لتخ�س�سية �لطبية " �ىل " عيادة موديرن فاميلي 
�س ذ م م  فرع �ل�سارقة ومت تغير �ن�سطة �ل�سم �لتجارية من )جممع طبي ( �ىل )عيادة �لطب �لعام 
، عيادة �مر��س �لطفال( - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع 

�ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : �سركة افتاب للتجارة - ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب رقم 1607 - ملك مي�سون زين �لدين - بردبي - �خلليج �لتجاري 
- �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة : 537339  رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 60364 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه 
قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/2/13  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/19 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
ملك   3 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  وم�ساركوه حما�سبون  الكتبي  �ملعني  
 مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : بوليبي خلدمات حت�سيل الر�سوم ملالكها حممود مو�سى رم�سان حممد 
�سركة ال�سخ�ش الواحد - �ش ذ م م �لعنو�ن :  مكتب رقم )201( ملك عبد�هلل �حمد 
�ملو�سى - �ملركز �لتجاري �لوىل - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1210174  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م    656408  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
�لعدل  ل��دى كاتب  دب��ي بتاريخ 2018/3/11  و�مل��وث��ق  ق��ر�ر حماكم  �أع���اله، وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ  2018/3/11  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
�ملعني ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو 
 �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد بن �سلطان �ل نهيان - �ملركز �لتجاري �لول - هاتف  04-5515605 
فاك�س: 5515606-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��س���م �ل�سركة : “ جي هانز �نرتنا�سيونال للتجارة “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 240712   عن�و�نها : حمل رقم 26 - ملك وقف مرز� ح�سن حممد �ل 
رحمه – �ل�سوق �لكبر  �ل�سك�ل �لقانوين    : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل 
�لتجاري : 46246  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سر 
يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر 
من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )018/02/01( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل 
بتاريخ )2018/02/01( وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف 
 )04 – مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 
فاك�س )2223773 – 04(  م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز 
�لوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  
بتاريخ  دب��ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  م  ذ   - للتجارة  افتاب  �سركة 
   2018/2/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2018/2/13
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي/ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات
 �لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد بن �سلطان �ل نهيان 
مبوجب   -  04-5515606 فاك�س:   04-5515605 هاتف    - �لول  �لتجاري  �ملركز   -
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله 
رم�سان  مو�سى  حممود  ملالكها  الر�سوم  حت�سيل  خلدمات  بوليبي  لت�سفية  
حممد �سركة ال�سخ�ش الواحد - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
   2018/3/11 بتاريخ    دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق    2018/3/11 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات  
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني   مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها 
بتعيني �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » جي هانز �نرتنا�سيونال للتجارة » 
)�س.ذ.م.م(  وعنو�نها  : حمل رقم 26 - ملك وقف مرز� ح�سن حممد �ل رحمه – 
�ل�سوق �لكبر وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ 
)2018/02/01(  و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/02/01(  وعلى 
من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9(  ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/3915  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة تربل M لالملنيوم و�لزجاج - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �لنور�س لطالء �ملعادن - �س ذ م م ، مبا �ن �ملدعي / �لنور�س لطالء �ملعادن - �س 
ذ م م  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ  2018/1/22 
وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع  بندب �خلبر �حل�سابي �ملخت�س �ساحب �لدور باجلدول ، وتكون 
يقدمه  �ن  ع�سى  وم��ا  فيها  �ملقدمة  و�مل�ستند�ت  �ل��دع��وى  ملف  على  �لط���الع  بعد  مهمته 
�خل�سوم من ��سول للم�ستند�ت �ملرتجمة للغة �لعربية وكذ� �ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية 
�ملحكمة  لها  وح��ددت  ب�سد�دها  �ملدعية  �لزمت  دره��م  �لف  ع�سرة  مقد�رها  �مانة  وح��ددت 
يف   Ch1.C.13 جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/3/26 �ل�ساعة 8.30 �سباحا يف �لقاعة

حال �سد�دها وقد �سددت �ملدعية �لمانة و�ودع �خلبر تقريره ملف �لدعوى
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعادة اإعالن بالن�سر 
  الدعوى رقم 2017/474  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية         

�ىل �ملدعى عليها / �سو�سان تورل كابو �سالي 
نعلمكم بان �ملدعي / �سركة �مل�ستقبل لتح�سيل �لديون - ذ م م  

يف �لدعوى رقم 2017/474  �لد�ئرة �ملدينة �جلزئية �لثانية قد رفعت �لدعوى 
�ملذكورة �عاله تطالب فيها : �لز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ وقدره 50000 درهم 
و�لز�مه   ، �ل�سد�د  �لدعوى وحتى تام  رفع  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
بالر�سوم و�ملنا�سب من �لر�سوم.   �نتم مكلفون باحل�سور �مام �لد�ئرة �جلزئية 
 ،  2018/4/10 بتاريخ  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   152 رقم  �لثانية 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : نيو فيلينج للتجارة - �ش ذ م م       
�لعنو�ن :  حمل رقم 2 ملك عمر�ن �سامل عبد�هلل �لعوي�س - ديره - �لبطني - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة : 649080 رقم �لقيد بال�سجل 
�لتجاري : 1070342  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  �أع��اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سر  مت 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/2/4  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/4  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
ملك   3 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  وم�ساركوه حما�سبون  الكتبي  �ملعني  
 مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز 
�لوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  نيو فيلينج للتجارة - �ش ذ م م   
2018/2/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/4   وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�ستند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2018/1719   

 ، �بر�هيم خليل علي  �إي��ر�ين �جلن�سية وميثله   ، : �حمد عبد�ملحمد عبد�ملحمد بوربناب  �ملنذر 
مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ، رقم �ملحرر )2018/1/52307( �لعنو�ن : دبي - �ملرقبات - مركز 

�لوربة - مكتب رقم 1 - هاتف 0507875523 
رخ�سة  لها  �ل�سادر  ���س(  م  د  )م  كون�سالتنت�س  �أن��د  ماجنمنت  �سيب  نياه   / �ل�سادة   : �ليه  �ملنذر 
 : �لوحدة  رقم   - دبي   : وعنو�نها   )065351( رقم  �ملتعددة حتت  لل�سلع  دبي  خدمات من مركز 
�أي - ��سم �ملبنى : جي بي �سي  1104-1105-1106 رقم �لر���س جي �ل تي - بي �ت�س 1 - �ن 3 

4 - �أبر�ج بحر�ت جمر� - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف : 0525610040 
�خالء  م��ع  �لي��ج��ار  قيمة  م��ن  بذمتها  �مل�ستحقة  �ملبالغ  دف��ع  ب�سرورة  �ل��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
ن�سر هذ�  تاريخ  �ق�سى ثالثني يوما من  م��دة  رق��م 1104-1105-1106 وذل��ك خ��الل  �ل��وح��د�ت 
�لنذ�ر ، و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى 

�لق�سائية ، مع حتميل �ملنذر �ليه كافةر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1003   جتاري كلي               

ب�سفته   - ب��الل  2- في�سل حممد ح�سني قنرب  �س  م  د  م  مايند  / 1- ما�سرت  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/ بنك  د م �س و�لكفيل للدين  جمهول حمل �لقامة مبا  مدير ما�سرت مايندم - م 
دبي �لتجاري - �س م ع وميثله / عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي قد �أقام عليك �لدعوى 
للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  و�لتكافل  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
ومائتان وثالثة وخم�سون  �لف  وت�سعون  وت�سعة  �سبعمائة  درهم   799.253.18  / وق��دره  �ملدعي 
درهم وثمانية ع�سر فل�سا كما يف تاريخ 2017/4/19 مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من هذ� 
�لتاريخ وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �س  �ملو�فق 2018/3/26  �لثنني  يوم  لها جل�سة  �ملحاماة. وحددت  �تعاب 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/196  جتاري كلي               
�لبو�سعيدي 2-�دري�س عبد�لرحمن حمود  �ىل �ملدعي عليه / 1- فهد عبد�لعزيز �سعود 
�لكندي 3-�أمين يا�سني �ل�سهابي 4- �سركة دبي بروجتك�س - ذ م م 5- على �حمد خمي�س 
�ل�سحي 6- �سركة قيا�س للتجارة - ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �حمد 
عبد�لرحمن نا�سر �لعقيل وميثله / خالد حممد �سعيد بوج�سيم -  قد �أقام عليك �لدعوى 
للمدعي  ي���وؤدو�  ب��ان  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم  درهم  �لثاين 21319834.65   وللمدعي  درهم(  �لول مبلغ وقدره )22586830 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
Ch1.C.15 لذ�  جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/3/20  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/379  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- فا�ست لينك بي �م ��س موؤ�س�سة فردية مملوكة لل�سيد/ حممد مو�سى 
ر�سيد حتاملة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ زياد جميل م�سطفى كحيل وميثله 
/ �حمد عبد�هلل حممد ملك �أنوهي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ 
�لتفاقية �ملربمة بني �ملدعي و�ملدعي عليها بتاريخ 2015/7/28 و�لز�م �ملدعي �سدها بان 
�لقانونية عنه بو�قع 9% �سنويا  ت��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )75.000 دره��م( و�لفائدة 
من تاريخ 2015/7/28 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها 
جل�سة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2018/3/15  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذ� 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
يف  الدعوى 2018/791   عمايل جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لن�سر �لذهبي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذم م  جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حممد زك��ري��ا ح�سني حم��م��ود �جل��ن��دى   قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره����م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   43283(
ورقم �ل�سكوى)MB991298232AE( وحددت لها جل�سة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2018/4/2  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة : Ch.B.10  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/62  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- �لر�جحي لالن�ساء�ت - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �ل�سركة �لوطنية ل�سحب �ملياه وجتفيف �لأر��سي - �س ذ م م وميثله/

ر��سد �سيف �سعيد �سيف �لزبادي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   3606395.95( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة   9 % من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة 
لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �س  �ل�ساعة  �ملو�فق  2018/3/18   �لح��د   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/177   تنفيذ مدين  
�سالح  وميثلها  �لعام  �ل��ربي  للنقل  �ل�سفاة  جنمة  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لدفيعة  ح�سني  حممد 
�يبكو للم�ساريع - ذ م م  وميثلها مديرها  �يبكو للزيوت )ف��رع( �سركة 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سريدي  �سامل  حممد  ر��سد  وميثله/�مره 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )114843( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2016/675 تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �س م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث 

�ملنفذ �سده : رجنيف �سينك �ناند  - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي ، بردبي - �سارع �ملنخول - مركز �لعني - �سقة رقم 
)414( بجو�ر ��سبين�س - بالقرب من مركز �خلليج 

�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/3/21  �ل�ساعة 5.00 م�ساء�  ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
�جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �سخ�س غر ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  ع�سرة  خ��الل  و�مل�سارييف 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن �ر�س وما عليها من بناء مبنطقة و�دي �ل�سفا 2 رقم 

�لر�س 1360 رقم �لبلدية 8406-643 - �مل�ساحة : 540.14 مرت مربع - �لتقييم : 4.500.000.00 درهم. 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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م�سدر م�سوؤول من املجل�ص الأعلى للبرتول: 
مل يتم منح اأي امتياز ل�سركة قطر للبرتول

•• ابوظبي-وام:

�علن م�سدر م�سوؤول من �ملجل�س �لأعلى للبرتول �نه مل يتم منح �أي �متياز 
�إن حقل بندق مملوك  ل�سركة قطر للبرتول. وقال �مل�سدر يف ت�سريح له 
منا�سفًة بني �إمارة �أبوظبي وقطر نظر�ً ملوقعه �جلغر�يف، وكانت تتم �إد�رته 
موؤخر�ً  مت  حيث  عقود  �أرب��ع��ة  على  يزيد  ما  منذ  ياباين  �ئتالف  قبل  من 
تديد هذ� �لمتياز من قبل �حلكومات �ملعنية من خالل �تفاق فني مع 
�جلانب �لياباين، ومل يتم �أي تو��سل �أو تفاعل مبا�سر مع �جلانب �لقطري 
و�قت�سر �لتو��سل على �جلانب �لياباين فقط. كما �كد �مل�سدر �نه مل تن�ساأ 
�أي عالقة جتارية �أو تو��سل يذكر بني دولة �لم��ار�ت وقطر نتيجة لهذ� 

�لتمديد. 

ات�سالت ديجيتال تربط 
دبي« »كهرباء  لـ  ذكي  عداد  24األف 

•• دبي -وام:

مع  ��سرت�تيجية  �تفاقية  توقيع  عن  �م�س  ديجيتال”  “�ت�سالت  �أعلنت 
تقنية حديثة  تزّودهم مبقت�ساها حلوًل  و�ملاء  للكهرباء  �لهيئة �لحتادية 
و�لذي  �لذكية  �لعد�د�ت  م�سروع  �سمن   M2M �لأجهزة  بني  لالت�سال 

�سيعزز بدوره من جودة ودقة �خلدمات �ملقدمة للعمالء.
�لأجهزة  بالت�سالت بني  �لتحكم  �سيعمل مركز  �لتفاقية  ومبوجب هذه 
�لتابع لت�سالت ديجيتال على �مل�ساهمة يف دعم م�سروع تطوير   M2M
FEWA عرب ربط ما  �لبنية �لتحتية للهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء 

يقارب 24 �ألف عد�د ذكي د�خل دولة �لمار�ت.
وقال �ألبرتو �أر�كي نائب رئي�س حللول �نرتنت �لأ�سياء و�لدفع �لذكي يف 
�ملتمثلة  ��سرت�تيجيتها  مع  تتما�سى  �لتفاقية  هذه  �أن  ديجيتال  �ت�سالت 
بقيادة �مل�ستقبل �لرقمي عرب تكني �سركائها من تقدمي حلول وخدمات 
رقمية متطورة تلبي طموح عمالئهم فيما �أكدت �ت�سالت ديجيتال �أي�ساً 
��سرت�تيجية  لدعم  �لعاملية  �لت�سال  حلول  �أح��دث  بتقدمي  تت�سرف  �أنها 
�ملقدمة  خدماتها  تطوير  �ىل  �لهادفة  و�مل��اء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة 

للعمالء وتعزيز م�ستويات �ل�سعادة مل�سرتكي مناطق �لمار�ت �ل�سمالية.

مليار درهم �سايف دخل  30.83
 البنوك العاملة يف اأبوظبي خالل 2017

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي  �م��ارة  يف  �لعاملة  و�لإ�سالمية  �لتجارية  �لبنوك  دخ��ل  �سايف  بلغ 
�ل�سادرة  �ملجمعة  2017 لالإح�ساء�ت  �لعام  درهم خالل  مليار   30.83

عن مركز �أبوظبي لالإح�ساء.
وبلغ �سايف دخل �لبنوك �لتجارية �لتي يقع مقرها يف �لإمارة نحو 25.53 
% من   82.8 2017،م�ستحوذة بذلك على  �لعام  مليار درهم يف نهاية 
%17.2 من �سايف �لدخل  �ملتحقق يف حني �ُسجل  �جمايل �سايف �لدخل 

ل�سالح �لبنوك �لإ�سالمية.
�أهم  �لإح�ساء من  ي�سدرها مركز  �لتي  �لبنوك  �إح�ساء�ت  موؤ�سر�ت  وتعد 
�لعاملة  �لبنوك  �أن�سطة  خ�سائ�س  �إىل  �لتعّرف  �إىل  تهدف  �لتي  �ملوؤ�سر�ت 
يف �أبوظبي وذلك لو�سعها يف خدمة �أ�سحاب �لقر�ر وعلى نحو ي�ساهم يف 
�د�مة عجلة �لتنمية �لقت�سادية يف �لإمارة . ويظهر �ملوؤ�سر �لبياين ل�سايف 
دخل بنوك �بوظبي �أن �لربع �لأخر من �لعام 2017 كان �لأكرث ن�ساطا 
1.25 مقارنة  ن�سبته  بنمو  درهم  مليار   7.815 �لدخل  بلغ �سايف  حيث 
 7.725 مع �لربع �لثالث من �لعام ذ�ت و�لذي و�سلت فيه قيمة �لدخل 
مليار درهم . ويف �لربع �لثاين من �لعام 2017 بلغ �سايف �لدخل لبنوك 
�بوظبي 7.609 مليار درهم مقارنة مع 7.67 مليار درهم يف �لربع �لأول 
من �لعام . وعلى �سعيد تعوي�سات �لعاملني �لإجمالية “ �لأجور و�لرو�تب 
معدل  بلغ  فقد  للعاملني”  �ملمنوحة  �لعينية  و�مل��ز�ي��ا  �لنقدية  و�مل��ك��اف��اآت 
مقارنة  دره��م��ا   41681 نحو   2017 �ل��ع��ام  خ��الل  �ل�سهري  متو�سطها 
وكان ن�سيب �لعامل يف �لقطاع من  مع 41459 درهما يف �لعام 2016. 
من  �لخ��ر  �لربع  خ��الل  �سهريا  درهما   43579 �ىل  و�سل  �لتعوي�سات 
�لعام �ملا�سية مقارنة مع 40352 درهما �سهريا يف �لربع �لذي �سبق من 
�لعام ذ�ته. �أما يف �لربع �لثاين فقد و�سل 39268 درهما �سهريا باملقارنة 

مع 43525 درهما �سهريا يف �لربع �لأول من �لعام.

»تنمية ال�سناعة« ي�ست�سيف ور�سة 
للتعريف مببادرة »مزادات تدوير«

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي   � �لقت�سادية  �لتنمية  لد�ئرة  �لتابع  �ل�سناعة  تنمية  مكتب  نظم 
بالتعاون مع مركز �إد�رة �لنفايات – �أبوظبي “تدوير” ور�سة عمل مبقر 
�لد�ئرة بهدف �لتعريف مببادرة “مز�د�ت تدوير” لت�سجيع قطاع �لأعمال 
على �لتعامل �ل�سليم مع �لنفايات و�حلد من �لأ�سر�ر �لبيئية �لناجتة من 

خالل تبني �ملبادر�ت �ل�سديقة للبيئة.
وقال �لدكتور �سامل �لكعبي مدير عام بالإنابة ملركز �إد�رة �لنفايات “تدوير” 
�أن مبادرة “مز�د�ت تدوير” تاأتي تا�سيا مع ��سرت�تيجية �ملركز �لر�مية 
�لتحول  �لنفايات من خالل  و�ملتكاملة لقطاع  �ملبتكرة  �لإد�رة  �إىل حتقيق 
�لرقمي للخدمات عرب ��ستخد�م �حللول �لتقنية �حلديثة ..م�سيد� بدور 
�لأن�سطة  ملختلف  �لد�ئمني  ودعمهم  تعاونهم  على  �ل�سناعة  تنمية  مكتب 
�ل�سرت�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ة  يج�سد  �مل��رك��ز مب��ا  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�مل�سرتكة بني �جلانبني لتحقيق بيئة نظيفة �آمنة وم�ستد�مة.
مع  �مل�سرتكة  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  تنظيم  على  “تدوير”  ح��ر���س  و�أك���د 
�ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني بهدف تعريف �جلهات �ملعنية من �لقطاع �خلا�س 
�ل�سليم  �لتعامل  باأهمية  �لبيئية  وم��زودي �خلدمات  �لنفايات  من منتجي 
مع �لنفايات، وت�سجيع قطاع �لأعمال على �ل�ستثمار يف جتارة �ملو�د �لقابلة 

لإعادة �لتدوير بطريقة �سليمة و�آمنة.

من�سور بن حممد يفتتح معر�ص الإمارات للوظائف 2018
•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح 
�م�س،  ���س��ب��اح  م���ك���ت���وم،  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
18 م��ن معر�س  �ل����  �ل�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
�لإم������ار�ت ل��ل��وظ��ائ��ف، مب�����س��ارك��ة نخبة 
�لقطاعني  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل�����س��رك��ات  م��ن 
�حلكومي و�خلا�س، وذلك يف مركز دبي 

�لتجاري �لعاملي.
�أرجاء  يف  تفقدية  بجولة  �سموه  وق���ام 
�مل��ع��ر���س ر�ف���ق���ُه خ��الل��ه��ا ���س��ع��ادة هالل 
�ل�سياحة  د�ئ��رة  ع��ام  �مل��ري مدير  �سعيد 
و�لرئي�س  دب��ي  يف  �ل��ت��ج��اري  و�لت�سويق 

�لعاملي،  �لتجاري  دب��ي  ملركز  �لتنفيذي 
�ل�سركات  مبمثلي  ف��ي��ه��ا  �ل��ت��ق��ى  ح��ي��ُث 
و�خلا�سة  �حل���ك���وم���ي���ة  و�مل���وؤ����س�������س���ات 
وت���ع���رف على  �مل���ع���ر����س  �حل���ا����س���رة يف 
�ل��ف��ر���س �مل��ت��اح��ة ل��ل��ت��وظ��ي��ف، وخطط 
�ل��ت��وط��ني �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا ه���ذ� �ملعر�س 

�لذي يقام على مد�ر ثالثة �أيام.
�مل�ساركني  �ل��ع��ار���س��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
�أك���رث م��ن 120  يف �ملعر�س ه��ذ� �ل��ع��ام 
رفيعة  وعاملية  حملية  وموؤ�س�سة  �سركة 
م�ساركتهم  ك��ر���س��و�  و�ل��ذي��ن  �مل�����س��ت��وى، 
ملقابلة  فاعلة  من�سًة  لتكون  �ملعر�س  يف 
ول�ستقطاب  �ل��وظ��ائ��ف  ع��ن  �لباحثني 

�ل�����س��ب��اب للعمل  �مل���و�ه���ب و�خل��ري��ج��ني 
�أه����د�ف �لتوطني  و�ل��ت��دري��ب وحت��ق��ي��ق 
لروؤية  �لوطنية  �لأجندة  مع  �ملن�سجمة 

�لإمار�ت 2021.
ويهدف �ملعر�س �إىل توعية �لإمار�تيني 
فر�س  ع��ل��ى  �حل�������س���ول  يف  �ل���ر�غ���ب���ني 
وظ����ي����ف����ي����ة ت������ت������الءم م������ع م����ه����ار�ت����ه����م 
�ل���ع���ام  �ل���ق���ط���اع���ني  وم����وؤه����الت����ه����م يف 
و�خل������ا�������س وذل��������ك م�����ن خ�������الل عقد 
�مل���وؤت���ر�ت و�مل��ق��اب��الت و�ل���ن���دو�ت �لتي 
ت��ق��ام ع��ل��ى م���د�ر �أي����ام �مل��ع��ر���س �لثالث 
�لعمل  ف���ر����س  ع���ل���ى  �ل�������س���وء  وت���ل���ق���ي 

�جلديدة.

�ملعر�س  31 جهة حكومية يف  وت�سارك 
حكومة  من�سة  مظلة  حت��ت  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
ت���وف���ر جمتمعة  �مل����وح����دة، ح���ي���ُث  دب����ي 
�لتخ�س�سات  خمتلف  يف  وظيفة   600
و�مل�ستويات �ملهنية و�لإد�رية و�لهند�سية 
�ملقابالت  �إج��ر�ء  �ملن�سة  وتتيح  و�لفني، 
�ل���ف���وري���ة خ����الل �أي������ام �مل���ع���ر����س، ب���دًل 
فقط،  �لتوظيف  طلبات  ��ستقبال  م��ن 
متاحة جلميع  �لفر�سة  �أن  �إىل  م�سرًة 
جانب  �إىل  و�ل��ت��خ�����س�����س��ات،  �مل���وؤه���الت 
ت���وف���ر وظ���ائ���ف ل��ل��خ��ري��ج��ني �جل����دد، 
�لهمم  و�أ�سحاب  �لتطوعية،  و�لوظائف 
�لذين مت تخ�سي�س ركن لهم يف �ملن�سة 

و�إجر�ء  لهم  �ملنا�سبة  �لوظائف  لعر�س 
�ملقابالت، ومن�سة “وظائف دبي” �لتي 
تتيح لزو�ر �ملعر�س �لتقدم عرب تطبيق 
���س��و�غ��ر �حلكومة  ذك���ي و���س��ه��ل ي��ج��م��ع 

حتت مظلة و�حدة.
وياأتي معر�س �لإمار�ت للوظائف بدعم 
�ل�سرت�تيجي  �حلكومي  �ل�سريك  م��ن 
دبي،  حل��ك��وم��ة  �لب�سرية  �مل����و�رد  د�ئ����رة 
�لتجاري،  دب���ي  ب��ن��ك  �ل���ر�ع���ي  و�ل��ب��ن��ك 
�لب�سرية  �مل��������و�رد  وز�رة  و�ل�������س���رك���اء 
وكليات  ز�ي������د،  وج���ام���ع���ة  و�ل���ت���وط���ني، 
�لأكادميي  و�ل�����س��ري��ك  �لعليا،  �لتقنية 

جامعة �لإمار�ت. 

منح موزة �سعيد العتيبة لقب �سفرية الإمارات ملنظمة يوم رائدات الأعمال العاملي

»نخيل« تطلق 3 مبادرات للتوظيف خالل م�ساركتها يف »الإمارات للوظائف«
•• دبي -وام:

للتطوير  “نخيل”  ����س���رك���ة  �أط���ل���ق���ت 
�ل���ع���ق���اري ع��ل��ى ه��ام�����س م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
م��ع��ر���س �لإم�������ار�ت ل��ل��وظ��ائ��ف 2018 
ثالث  �لتجاري  دبي  مبركز  حاليا  �ملقام 
مبادر�ت جديدة للتوظيف وذلك للبحث 
ليكونو�  �ملوهوبة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ع��ن 

جزء�ً من �مل�ستقبل �ملزهر لل�سركة.
�ملت�سمنة  �ل��ث��الث  �مل���ب���ادر�ت  و�ست�سجع 
�ملتدربني  �ل��در����س��ي��ة و�خل��ري��ج��ني  �مل��ن��ح 
و�لتدريب �لد�خلي �ملو�طنني لالن�سمام 
تقدمي  يف  و�مل�������س���اه���م���ة  �ل�������س���رك���ة  �إىل 
و�ملبتكرة  �لبارزة  �مل�ساريع  من  جمموعة 
دبي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  م��ع  تتما�سي  و�ل��ت��ي 
“نخيل”  ويوفر برنامج   .2021 للعام 
للمنح �لدر��سية فر�سة للطلبة �ملو�طنني 
عدة  يف  �لأكادميية  در��ستهم  ل�ستكمال 
و�ملالية  �ملحا�سبة  ذل��ك  يف  مب��ا  جم���الت 
�ملعمارية  و�لهند�سة  �ملدنية  و�لهند�سة 
حيث �ستوفر �ل�سركة وظيفة لهم بدو�م 
�لدر��سة.  �لنتهاء من  وذلك عند  كامل 
�لقوى  تطوير  يف  “نخيل”  و�ست�ساهم 
�لعاملة �ملو�طنة من �خلريجني �ملتدربني 
ت��زوي��ده��م بالتدريب  وذل���ك م��ن خ���الل 

التعاون  ملجل�ص  العامة  الأمــانــة 
»ال�سكك  مــعــر�ــص  يف  ــارك  ــس ــ� ت
الأو�ــســط« ال�سرق  يف  احلديدية 

•• دبي-وام:

�لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  ت�سارك 
معر�س  يف  �ل���ع���رب���ي���ة  �خل���ل���ي���ج  ل������دول 
�ل�سرق  يف  �حلديدية  “�ل�سكك  وموؤتر 
مدينة  يف  �أعماله  ب��د�أ  �ل��ذي  �لو�سط” 
يومني  وي�����س��ت��م��ر  �لأول  �أم���������س  دب�����ي 
وعر�ست م�ستجد�ت �إجناز م�سروع �سكة 

�حلديد �خلليجية.
لل�سوؤون  �مل�ساعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  و�أ���س��ار 
�لقت�سادية و�لتنموية خليفة بن �سعيد 
�ل���ع���ربي يف ك��ل��م��ت��ه �أم������ام �مل����وؤت����ر �إىل 
�إجناز  مر�حل  ��ستكمال  جهود  ��ستمر�ر 
ميثل  �ل��ذي  �حلديدية  �ل�سكك  م�سروع 
نقلة نوعية يف جهود �لرت�بط و�لتكامل 
�آثار  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  �مل�����س��رتك  �خلليجي 
�حلركة  تي�سر  على  مبا�سرة  �إيجابية 
�لبيني  �ل��ت��ج��اري  و�ل��ت��ب��ادل  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �لتنقل  وح��ري��ة 
دعم  جانب  �إىل  �ملجل�س  دول  ب��ني  فيما 
�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة بني دول �ملجل�س 
مبا ي�سهم يف تعزيز �لتكامل �لقت�سادي 

�خلليجي.

�لوظيفي و�خلربة �ملهنية و�لتعرف على 
حاملي  م��ن  للطلبة  وذل���ك  �لعمل  بيئة 
�إد�رة  �ل�سهاد�ت �جلامعية يف تخ�س�سات 
و�لهند�سة  و�لت�سويق  و�ملالية  �لأع��م��ال 
�إىل ذلك  �مل��ع��ل��وم��ات. و�إ���س��اف��ًة  وت��ق��ن��ي��ة 
توفر “نخيل” فر�ساً للتدريب �لد�خلي 
يف �لعمل وذلك للطلبة �ملو�طنني �لذين 
و�جلامعات  �لكليات  يف  حالياً  يدر�سون 
�لدر��سية  متطلباتهم  من  كجزء  وذل��ك 

ح��ي��ث ���س��ي��ت��م و����س���ع ه������وؤلء �ل��ط��ل��ب��ة يف 
وفقاً  وذل��ك  لل�سركة  �ملختلفة  �لإد�ر�ت 
متحدث  وق��ال  �لأك��ادمي��ي.  لتخ�س�سهم 
من  �مل��وظ��ف��ني  �إن  “نخيل”  �سركة  م��ن 
�ل�سركات  م���ن  ل��ك��ث��ر  �مل��ه��م��ة  �لأ����س���ول 
و”نخيل” تكر�س جهودها لال�ستثمار يف 
مهار�ت ومعارف �ملوهوبني من مو�طني 
لو�سعهم  وذل���ك  خ��ا���س  ب�سكل  �ل���دول���ة 
ليكونو�  وتكينهم  �لعليا  �مل��ن��ا���س��ب  يف 

و�جلهات �ملعنية يف �لم��ار�ت، و�لتعريف 
باأهد�ف ودور �ملجل�س عرب �للتقاء بكبار 
�مل�سوؤولني و�ل�سخ�سيات و��سرت��س �لدور 
�لهام و�حليوي �لذي يقوم به �ملجل�س يف 
و�ملنطقة  بالدولة  �لعمال  ر�ئ��د�ت  دعم 
�أهمية  ع��ل��ى  �لعتيبة  و�أك�����دت  و�ل���ع���امل. 
تعليم وتدريب وتاأهيل �ملر�أة و ت�سجيعها 
�لتعليمي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �ل��ت��ط��ور  ع��ل��ى 
و�لقت�سادي ، وحتقيق هدف �ملجل�س يف 
تكني �ملر�أة يف �ملجال �لتجاري وتخفيف 

حدة �لفقر.
�لم�������ار�ت  دول������ة  �أن  �ل��ع��ت��ي��ب��ة  وذك�������رت 
يف  كبر�ً  �سوطاً  �ملتحدة قطعت  �لعربية 
جم��ال دع��م رو�د ور�ئ���د�ت �لأع��م��ال عرب 
تاأ�سي�س �سندوق �ل�سيخ خليفة للم�ساريع 
�ل�سيخ  وموؤ�س�سة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة 

ع�سوية  �أو  �من�����اء  �ل��ع��ت��ي��ب��ة  جم��م��وع��ة 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  �د�رة  جم��ل�����س 
�لتنفيذية  �لهيئة  ع�سوية  �أو  �أب��وظ��ب��ي 
دعم  يف  �أب��وظ��ب��ي  �أع��م��ال  �سيد�ت  ملجل�س 
�لفتيات  م��ن  �لأع��م��ال  ر�ئ���د�ت  وت�سجيع 
�مل�سورة  وتقدمي  وت�سجيعهن  و�ل�سيد�ت 
و �ل��ت��وج��ي��ه �ل�����س��دي��د ل��ه��ن، خ��ا���س��ة �أن 
در�ي��ة كبرة  �لعتيبة  م��وزة  �سعادة  ل��دى 
يف ق��ط��اع �مل����ال و�لأع����م����ال ع���رب �خلربة 
�لتي �كت�سبتها من و�لدها رجل �لعمال 
�لكبر �سعيد بن �أحمد �لعتيبة �لرئي�س 
�لأ�سبق لغرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي ، 
�إد�رة جمموعة  �أو عرب تاأ�سي�س و تروؤ�س 
�لعتيبة �إمناء �لتي تعترب ر�ئدة يف جمال 
�لأعمال و�لإ�ستثمار على دولة �لمار�ت 
�سيجري  �لعايد:”  و�أ�سافت  و�ملنطقة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لأعمال  ر�ئ������د�ت  ي���وم  م��ن��ظ��م��ة  �أع��ل��ن��ت 
�أك����رب  �أح�������د   ،)WEDO( �ل����ع����امل����ي 
�ملبادر�ت لتمكني �ملر�أة يف جمال تاأ�سي�س 
وت���وي���ل �مل�����س��اري��ع يف �ل���ع���امل ع���ن منح 
�لعتيبة  �أح��م��د  ب��ن  �سعيد  م���وزة  ���س��ع��ادة 
ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س 
���س��ف��رة �لم����ار�ت  ل��ق��ب  �إمن����اء   �لعتيبة 

ملنظمة يوم ر�ئد�ت �لأعمال �لعاملي.
�لعتيبة  م��وزة  �سعادة  تعيني  ج��رى  وق��د 
ك�سفرة �لم��ار�ت ليوم ر�ئ��د�ت �لعمال 
�سارة  م��ع  بالتن�سيق  و�ستعمل   ، �ل��ع��امل��ي 
�لإقليمية  �ل�����س��ف��رة  �ل��ع��اي��د  ع��اي��د  ب��ن��ت 
��سرت�تيجية  م����ن  ك���ج���زء  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
�ل�سفرة  و�سعتها  �لتي  �لعاملية  �ملنظمة 
�لأعمال  ر�ئ��د�ت  ي��وم  وموؤ�س�س  �لعاملية، 

�لعاملي ويندي د�ميوند.
�أحمد  ب��ن  �سعيد  م���وزة  ���س��ع��ادة  ع���ربت  و 
�ل��ع��ت��ي��ب��ة ع���ن �ع���ت���ز�زه���ا مب��ن��ح��ه��ا لقب 
�لأعمال  ر�ئ���د�ت  ليوم  �لم���ار�ت  �سفرة 
بكل جهد  �ستعمل  �أنها  �لعاملي، مو�سحة 
وكفاءة من �أجل �لحتفاء بهذه مبنا�سبة 
يوم ر�ئد�ت �لعمال �لعاملي �لذي ي�سادف 
19 نوفمرب من كل ع��ام،  وت�ستمر  يوم 
ف��ع��ال��ي��ات ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة ح��ت��ى ي���وم 29 
بر�ئد�ت  �لهتمام  تفعيل  ع��رب  نوفمرب 
�لع����م����ال م����ن ����س���ي���د�ت و�����س����اب����ات عرب 
�لجتماعي،  و�لتو��سل  �لع��الم  و�سائل 
وتنظيم درو�ت تدريب وتاأهيل بالتعاون 
�لعاملي  ر�ئ������د�ت �لع���م���ال  ب���ني جم��ل�����س 

حم��م��د ب���ن ر�����س���د ل��ل��م�����س��اري��ع وغرها 
من �مل��ب��ادر�ت �لأخ��رى و�لتي ��سهمت يف 
ور�ئد�ت  رو�د  وم�ساندة  وت�سجيع  دع��م 
بال�ست�سار�ت  ���س��و�ء  ب��ال��دول��ة  �لأع���م���ال 
لل�سروع  �ل��الزم  و�لتمويل  و�لتوجيهات 
يف تنفيذ م�ساريعهم و�لتي حققت �لنمو 
�أهمية  على  �لعتيبة  و���س��ددت  و�ل��ري��ادة. 
�أجل  ت��ت�����س��اف��ر ج��م��ي��ع �جل���ه���ود م���ن  �ن 
خلو�س  و�ل�سابات  �لن�ساء  وت�سجيع  دعم 
�مل�ساريع  و�ط��الق  �خلا�س  �لعمل  جمال 
تنا�سبهن  �لتي  و�لقت�سادية  �لتجارية 
�لتكنولوجية  �مل�ساريع  على  �لرتكيز  مع 
�ل�سطناعي  و�لذكاء  �لرقمي  و�لتحول 
�لتي تثل �لتوجه �جلديد عامليا يف �سعي 

ملو�كبة �لتطور و�لتكنولوجيا �لعاملية.
ول��ف��ت��ت �ىل �ن��ه��ا ���س��ت��ع��م��ل ب��ك��ل ج��ه��د و 
ك��ف��اءة م��ن �أج���ل �لح��ت��ف��اء ب��ي��وم ر�ئد�ت 
�لعمال �لذي ي�سادف يوم 19 نوفمرب 
من �لعام �جلاري عرب عدد من �لأن�سطة 
و�لفعاليات �لتي �سيجري �لتح�سر لها 
بالتعاون مع عدد من �جلهات  �لآن  من 
و�لتجارية  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
بنت  �سارة  قالت   ، بالدولة. ومن جهتها 
ملنطقة  �لقليمي  �ل�سفر  �لعايد  عايد 
�ل�����س��رق �لو����س���ط و���س��م��ال �ف��ري��ق��ي��ا يف 
�ملجل�س:” �أننا نعرب عن فخرنا و�سعادتنا 
لقب  �لعتيبة   �سعيد  م��وزة  �سعادة  مبنح 
�لأعمال  ر�ئ���د�ت  ليوم  �لم���ار�ت  �سفرة 
�لعاملي، وذلك تقدير� جلهودها �لكبرة 
يف دعم ر�ئد�ت �لأعمال يف دولة �لمار�ت 
يف  ���س��و�ء  تبذله  م��ا  و  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 

�طالق �أكرب مبادرة على �لطالق لتمكني 
ودعم �ملر�أة يف عامل �لأعمال حول �لعامل، 
وتفعيل �لتز�منا بح�سد �لن�ساء �لقياديات 
ر�سالتنا  ن�سر  ميكنهن  �للو�تي  �مللهمات 
بالتو�فق  �ل��ت��ج��اري��ة  �لع��م��ال  وت��ط��وي��ر 
�لجتماعية �خلرية حول  �ملبادر�ت  مع 
�لعامل، حيث �سيتم تنظيم �حلدث �لر�ئد 
يف قاعة �ل�سيافة مبقر �لأمم �ملتحدة يف 
 110 و  بلد�ً   144 مب�ساركة  نيويورك 
�ىل  �لو�سول  ل�ستهد�ف  وكلية  جامعة 

1.4 مليون ن�سمة حول �لعامل«.
و�أو����س���ح���ت �ل��ع��اي��د �أن�����ه م���ن �مل���ق���رر �أن 
�مل��ب��ادر�ت و�حلمالت  �ط��الق �سل�سلة من 
�ملر�أة  وم�����س��ان��دة  �مل�����س��اري��ع  تنمية  ل��دع��م 
موزة  �ستقدم  حيث  �لعربية،  �ملنطقة  يف 
���س��ع��ي��د �ل��ع��ت��ي��ب��ة ���س��ف��رة �مل��ن��ظ��م��ة لدى 
و�لفر�س  خ��ربت��ه��ا  ع�����س��ارة  �لم�������ار�ت 
�لتي ميكنها تقدميها يف جمال �لبتكار 
لر�ئد�ت  ح�����س��ري��اً  و�مل��وج��ه��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لأعمال �لعربيات.
د�ميوند،  وي���ن���دي  ق���ال  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن  و 
ي���وم ر�ئ����د�ت �لأعمال  م��وؤ���س�����س ورئ��ي�����س 
�ل��ع��امل��ي: م��ن �مل��ل��ه��م �أن ن���رى �ل��ن�����س��اء يف 
جميع �أنحاء �لعامل يتحدن من �أجل هذه 
�ل�سفر�ت  تطوع  �إن  و  �لهامة،  �لق�سية 
بوقتهن وجهدهن ومو�ردهن لدعم يوم 
ي�سهم فعلياً يف  �لعاملي،  �لأعمال  ر�ئ��د�ت 
دعم وتكني �مل��ر�أة يف جمال �لأعمال يف 
�أك���رث م��ن 100 ب��ل��ٍد، و�لأه����م م��ن ذلك 
�أنه ي�سهم �أي�ساً يف توحيد �لعامل خلدمة 

هدفنا �لنبيل.

�سمن  �مل�����س��وؤول��ي��ات  على حتمل  ق��ادري��ن 
فرق �لعمل �لقيادي لل�سركة.

ر�ئع  فريق  بتوظيف  قمنا  �أن��ن��ا  و����س��اف 
�لإم��ار�ت��ي من كال  �ل�سباب  ومتفان من 
يو��سلون  ي��ز�ل��ون  ل  �ل��ذي��ن  �جلن�سني 
�إثبات �لتز�مهم وقيادتهم وقدرتهم على 
�إ�سافة  �إىل  تطلعه  ع��ن  معربا  �لإجن���از، 
�ملزيد من هذه �ملو�هب لفريق نخيل يف 

معر�س �لإمار�ت للوظائف.

�سارة بنت عايد �لعايد موزة �سعيد بن �أحمد �لعتيبة

العني للتوزيع حت�سل على الآيزو يف نظام اإدارة الأ�سول
•• العني-وام:

لنظام   ISO55001 �لأي��زو  �سهادة  على  للتوزيع  �لعني  ح�سلت 
على  و�لتدريب  �لتاأهيل  مر�حل  �جتياز  بعد  وذل��ك  �لأ���س��ول،  �إد�رة 
�خلارجي  و�لتدقيق  �لفجو�ت  حتليل  وعمليات  �ملو��سفات،  تطبيق 
د�ئرة  �سركات  �سمن  �سركة  �أول  لت�سبح  �ملانحة،  �ل�سركة  قبل  من 
�أف�سل  تطبيقها  خالل  من   ، �لعاملي  �لعتماد  على  حت�سل  �لطاقة 
وحتديد  م�ستد�م  ب�سكل  عليها  و�ملحافظة  �ملمتلكات  �إد�رة  معاير 

خماطرها، وفقاً لأرقى �ملعاير �لعاملية.
وقال �ل�سيد عبد�هلل علي �ل�سرياين مدير عام �لعني للتوزيع �لذي 
ت�سلم �ل�سهادة �أن هذه �ل�سهادة تدل على جناح �سركة �لعني للتوزيع 
�أنحاء  بنجاح يف جميع  ملتعامليها  �لطاقة  تقدمه من خدمات  فيما 
�ملتكاملة  �ملتعددة  �لإد�رة  �أنظمة  خ��الل  من  �لعني،  مدينة  مناطق 
�ل�سرت�تيجي  و�لتخطيط  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  �إد�رة  ت�سمل  و�ل��ت��ي 

و�سنع �لقر�ر�ت و�ملعرفة و�لعاملني و�ملخاطر.
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اإك�سبو 2020 دبي يطلق بوابته 
الإلكرتونية اجلديدة للوظائف 

•• دبي -وام:

�أطلق �إك�سبو 2020 دبي بو�بته �لإلكرتونية �جلديدة للوظائف �لتي تتيح 
لالأفر�د �ملوهوبني و�لطموحني فر�سة �لن�سمام �إىل �سفوف فريقه �لذي 

ينمو ب�سرعة وي�سهد تطور�ً م�ستمر�ً.
فر�س  �أح���دث  ع��ن  �لبحث  عملية  �جل��دي��دة  �لإلكرتونية  �لبو�بة  وت�سهل 
�إليها ويجري حتديثها بانتظام لطرح �لفر�س �جلديدة  �لعمل و�لو�سول 

�لتي ترت�وح من م�ستوى �ملبتدئني �إىل مديري �لإد�ر�ت.
وي�سم فريق �إك�سبو 2020 دبي حالياً 850 موظًفا، منهم 454 موظًفا 
يعملون ب�سكل مبا�سر يف �إك�سبو 2020. �أما �لباقي في�سمون م�ست�سارين 
�ل�سخم  �ل���دويل  �حل���دث  لإق��ام��ة   2020 �إك�سبو  م��ع  يعملون  خارجيني 
وتنفيذه �سمن �جلدول �لزمني �ملقرر، و�سيكون هذ� �أول �إك�سبو دويل يقام 

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
وقالت ريتا بينتيدو، مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لقوى �لعاملة و�ملتطوعني 
�أن  يف  �لر�غبني  �لطموحني  �لأ�سخا�س  عن  “نبحث   :2020 �إك�سبو  يف 
تطلعات  حتمل  �لنمو  �سريعة  بيئة  يف  يعملو�  و�أن  عاملياً  موؤثرين  يكونو� 
كبرة. �إك�سبو 2020 دبي هو م�سروع فريد من نوعه ي�سر وفق جدول 
و�إمنا  ��ستثنائي،  �إك�سبو  تنظيم  فقط  لي�س  �لرئي�سي  وهدفنا  دقيق،  زمني 
ا. نحتاج �إىل �أ�سخا�س يتمتعون باملرونة  ترك �إرث موؤثر وطويل �لأمد �أي�سً
قيمنا  وي�ساركوننا  �ل��ت��ح��دي��ات،  م��ع  �لتعامل  يحبون  للتكيف،  و�لقابلية 

�لأ�سا�سية �ملتمثلة يف �لنز�هة و�لتعاون و�لحرت�م و�لتو��سع و�لتميز.
دبي   2020 �إك�سبو  ب��و�ب��ة  على  حالًيا  �ملتاحة  �لوظائف  كانت  �إذ�  »حتى 
ف��ال يز�ل  �مل��ت��ق��دم��ني،  م���ه���ار�ت  م��ع  تتنا�سب  ل��ل��وظ��ائ��ف ل  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
 2020 �إك�سبو  �لذ�تية. فمتطلبات  �لت�سجيل وحتميل �سرتهم  باإمكانهم 
�إىل كفاء�ت جديدة  �مل�ستقبل  با�ستمر�ر، ولذلك، �سنحتاج يف  تتغر وتنمو 

ب�سكل م�ستمر... بيئة عمل �أن�سطة..
و�سط تركيز �لهتمام �لعاملي على �إك�سبو 2020 دبي و�لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة، يلتزم فريق �إك�سبو بتقدمي جتربة لن ين�ساها �لعامل �أبد�ً. �سوف 
يدخل �ملن�سمون �إىل �سفوف �إك�سبو 2020 �إىل بيئة عمل ن�سطة متعددة 
�لثقافات، حيث يتعاون موظفون من 57 جن�سية لإقامة �إك�سبو ��ستثنائي 

يرتك �إرثاً طويل �لأمد.

الإمارات خف�ست انتاجها النفطي
 6 % خالل الربع الأخري من 2017 

•• اأبوظبي-وام:

دولة  �أن  �ملركزي  �لإم��ار�ت  �ل�سادرة عن م�سرف  �لتقارير  �أح��دث  �أظهرت 
�لأخ��ر من  �لربع  %6 خالل  بن�سبة  �لنفطي  �نتاجها  �لم��ار�ت خف�ست 

�لعام �ملا�سي يف حني و�سلت ن�سبة �لتخفي�س يف �لربع �لثالث 4%.
وجاء �خلف�س �مل�سجل يف �إنتاج �لإمار�ت من �لنفط خالل �لعام 2017 يف 
خطوة تعك�س �لتز�م �لدولة بالإتفاقية �لتي �قرتها منظمة �لدول �مل�سدرة 
مبوجبها  وج��رى  �مل�ستقلني  �ملنتجني  كبار  مع  بالتعاون  “�وبك”  للنفط 

خف�س �لنتاج للمحافظة على توز�ن �ل�سوق.
وكان �أع�ساء “�وبك” وكبار �ملنتجني �مل�ستقلني و�فقو� يف نوفمرب �ملا�سي 
على تديد �لعمل باتفاقية خف�س �لإنتاج حتى نهاية �لعام 2018 وهو 
�لأمر �لذي من �سانه تعزيز �سبط �لتوز�ن يف �ل�سوق �لنفطي وفقا لر�أي 

خرب�ء يف �لقطاع.
و�نعك�س �لتز�م �لأع�ساء باتفاقية خف�س �لنتاج على �سعر �سلة نفوط �وبك 
�لتي �رتفعت �ىل 62.06 دولر يف �لعام 2017 بنمو ن�سبته نحو 20% 
جتاوزت  بن�سبة  برنت  خ��ام  �سعر  �رت��ف��ع  فقد  كذلك   .2016 م��ع  مقارنة 
%25 خالل �لعام 2017 مقارنة مع تر�جع و�سل �ىل �كرث من 15% 
يف �لعام 2016. ويف ظل �لتح�سن �مل�سجل يف ��سعار �لنفط فمن �ملنتظر �أن 
ينعك�س ذلك �يجابيا على �لن�ساط �لقت�سادي يف �لدول �لأع�ساء للمنظمة 
ومن �سمنها دولة �لمار�ت حيث ت�سر توقعات م�سرف �لمار�ت �ملركزي 
�ىل منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل غر �لنفطي بن�سبة %3.6 خالل �لعام 
ي�سار �ىل �أن  2018 مقارنة مع توقعات بن�سبة %2.9 يف �لعام 2017. 
 933 بلغ  “�وبك”  للنفط  �مل�سدرة  �ل��دول  �أع�ساء منظمة  �نتاج  �جمايل 
برميل  ماليني   7 ق��دره  بانخفا�س   2017 �ل��ع��ام  خ��الل  برميل  مليون 
�لفرتة من  �لتخفي�س يف  بلغ حجم  �سبق يف حني  �ل��ذي  �لعام  مقارنة مع 

�كتوبر وحتى دي�سمرب �ملا�سيني نحو 274 �لف برميل.

» نداء « تعر�ص فر�سًا وظيفية يف 
»معر�ص الإمارات للوظائف 2018«

•• دبي-وام:

تعر�س موؤ�س�سة �لت�سالت �ملتخ�س�سة “ ند�ء “ �ملزود �حل�سري ل�سبكات 
�لت�����س��الت �لآم��ن��ة و�مل��ع��ت��م��د ل���دى ح��ك��وم��ة دب���ي جم��م��وع��ة م��ن �لفر�س 
و�لكفاءة  �مل��ه��ارة  ذوي  م��ن  �لإم��ار�ت��ي��ني  �مل��و�ط��ن��ني  ل�ستقطاب  �لوظيفية 
�ملتخ�س�سة وذل���ك خالل  �ل��ر�غ��ب��ني يف �لن��خ��ر�ط يف جم��ال �لت�����س��الت 
م�ساركتها يف “ معر�س �لإمار�ت للوظائف 2018 “ �لذي يقام حتى 15 

مار�س �جلاري يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
�لد�ئمني يف هذ� �حلدث منذ  �لعار�سني  �أحد  �لتي تعد  “ند�ء”  وت�سارك 
تتطلع  حيث  دب��ي  حكومة  من�سة  �سمن  �لعام  ه��ذ�  دورة  يف   2008 �لعام 
�إىل �إج����ر�ء م��ق��اب��الت م��ب��ا���س��رة م��ع �أ���س��ح��اب �خل����رب�ت وح��دي��ث��ي �لتخرج 
وهند�سة  �لكهربائية  و�لهند�سة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لهند�سة  �خت�سا�سات  يف 
وغرها  �ملعلومات  ونظم  �ملعلومات  وتكنولوجيا  و�حل��ا���س��وب  �لت�����س��الت 

وذلك من �أجل تعيني م�سرف و�حد و16 تقنيا و8 �إد�ريني.
�ل�ستعد�د  للموؤ�س�سة  �ملوؤ�س�سي  �لدعم  �إد�رة  مدير  غليطة  بن  عمر  و�أك��د 
ملقابلة �لكفاء�ت �لإمار�تية يف دورة هذ� �لعام من �ملعر�س وتوفر خمتلف 
�ملنا�سب �ملتاحة لها مبا يتنا�سب مع �خت�سا�ساتهم وكفاء�تهم.. معربا عن 
تطلعه �إىل �لتو��سل مع �لقادة و�سناع �لقر�ر من �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
للوقوف على �لفر�س �ملتاحة ومعاجلة �لتحديات يف �إطار �ل�سعي �مل�سرتك 
لنقل دولة �لإمار�ت �إىل �مل�ستوى �لتايل من �لنمو من خالل تطوير ر�أ�س 

�ملال �لب�سري.

افتتاح مركز »جرنال اإلكرتيك للطريان« ل�سيانة وت�سليح املحركات يف »دبي اجلنوب« 
•• دبي -وام:

للطر�ن”  �إلكرتيك  “جرن�ل  �فتتحت 
�مل��������زود �ل����ع����امل����ي مل����ح����رك����ات �ل����ط����ائ����ر�ت 
�ل���ت���ج���اري���ة و�إل����ك����رتون����ي����ات �ل����ط����ر�ن 
�سيانة  م��رك��ز   - �مليكانيكية  و�لأن��ظ��م��ة 
�ل���ط���ائ���ر�ت �سمن  وت�����س��ل��ي��ح حم���رك���ات 
م�������س���روع ���س��ل�����س��ل��ة ت���وري���د �ل����ط����ر�ن يف 
�جلنوب”  “دبي  ب����  �ل����ط����ر�ن  م��ن��ط��ق��ة 
�ملحركات  �سيانة  خدمات  لنطاق  تو�سعة 
�لتي تقدمها �ل�سركة �إىل �أحد �أهم مر�كز 

قطاع �لطر�ن يف �ملنطقة.
وتقوم جرن�ل �إلكرتيك بت�سغيل مركزها 
�لطائر�ت  حم��رك��ات  وت�سليح  ل�سيانة 
عام  منذ  �لإمار�ت”  “طر�ن  �سركة  مع 
2013 وتقدم حلول وخدمات متكاملة 
 CFMو  GE حم������رك������ات«  ل����ك����اف����ة 
“�لإمار�ت”.  طائر�ت  على  »�مل�ستخدمة 
وم���ع �إط�����الق �مل��ن�����س��اأة �جل���دي���دة يف دبي 
�ل�سيانة  خدمات  �ملركز  �سيقدم  �جلنوب 
�لناقالت  جل��م��ي��ع  �ل��ف��وري��ة  و�ل��ت�����س��ل��ي��ح 
�لإمار�ت  ذلك ط��ر�ن  �لإمار�تية مبا يف 
و�لحت������اد و�ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ر�ن وفالي 

دبي.
ل�سيانة  �إلكرتيك  ج��رن�ل  مركز  وميثل 
وت�����س��ل��ي��ح �مل��ح��رك��ات �إ���س��اف��ة ه��ام��ة �إىل 
�ملنظومة �ل�ساملة مل�سروع “دبي �جلنوب” 
�إىل  خدماته  ليقدم  ت�سميمه  مت  �ل���ذي 
�مل�����س��ت��وى �لعاملي  �ل���ط���ر�ن ع��ل��ى  ق��ط��اع 
�ل�سيانة  ع��م��ل��ي��ات  �إج�����ر�ء  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ع 
20 حمركا من  �إىل  ي�سل  ملا  و�لت�سليح 

 LEAP-1Bو  LEAP-1A ط��ر�ز 
�لوحد�ت  ����س��ت��ب��د�ل  ي�سمل  مب��ا  ���س��ن��وي��اً 
�لدعم  ت��ق��دمي  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�ساخنة 
GEو حم��رك��ات«  �أن����و�ع  لكافة  �مل�ستمر 

ت��وف��ر حلول  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل   «  CFM
 GE9x مبحركات«  �خلا�سة  �ل�سيانة 
�ملركز  ���س��ي��خ��زن  ك���م���ا  �مل�����س��ت��ق��ب��ل..  »يف 
�ل��ف��ائ�����س��ة مم��ا ي��ت��ي��ح ل�سركة  �مل��ح��رك��ات 
ت�سليمها  للطر�ن”  �إلكرتيك  “جرن�ل 

ب�سرعة �إىل عمالئها يف �ملنطقة.
�إلكرتيك”  “جرن�ل  م����رك����ز  ومي����ت����د 

يف  �لطائر�ت  حمركات  وت�سليح  ل�سيانة 
 1500 م�ساحة  على  �جلنوب”  “دبي 
مبجمل  للقيام  جمهز  وه��و  م��رب��ع  م��رت 
يف  مبا  �لقطاع  يف  �ملتخ�س�سة  �خل��دم��ات 
ذلك �لفح�س عن بعد وت�سليح �سناديق 
�سناديق  وتركيب  ونزع  �لعلوية  �ل�سغط 
�لتوربينية  �ل���وح���د�ت  وت��ب��دي��ل  �مل�����ر�وح 
ونو�قل �حلركة �إ�سافة �إىل قطع �لغيار. 
�لتقني على مد�ر  �ل��دع��م  �مل��رك��ز  وي��ق��دم 

�ل�ساعة للخدمات �لأر�سية للطائر�ت.
�سهيل  �سعادة خليفة  قال  �ملنا�سبة  وبهذه 

»اقت�سادية دبي« ت�سبط 26.2 مليون قطعة مقلدة بقيمة 1.19 مليار درهم ح�سيلة الب�سائع امل�سادرة عام 2017

غرفة راأ�ص اخليمة وجمل�ص الإمارات للم�ستثمرين باخلارج يوقعان اتفاقية تعاون

•• دبي-الفجر: 

ح��ق��ق ق��ط��اع �ل��رق��اب��ة �ل��ت��ج��اري��ة وحماية 
فريدة  نتائج  دب��ي  �قت�سادية  يف  �مل�ستهلك 
فريق  ت��ك��ن  ح��ي��ث   ،2017 ع����ام  خ����الل 
م��ل��ي��ون قطعة   26.2 �ل��ع��م��ل م��ن ���س��ب��ط 
وهي  دره��م  مليار   1.19 باإجمايل  مقلدة 
 ،2017 ع��ام  �مل�����س��ادرة  �لب�سائع  ح�سيلة 
ت��ر�ج��ع��اً يف عدد   2017 ع���ام  ���س��ه��د  وق���د 
يف   ،2016 بعام  مقارنة  �ملقلدة  �لب�سائع 
حني �رتفعت �لقيمة �ل�سوقية بنحو طفيف 
 1.19 �إىل   2016 ع���ام  يف   1.16 م���ن 

مليار درهم لعام 2017. 
��سرت�تيجية  �سمن  �جل��ه��ود  ه���ذه  وت��اأت��ي 
�ق��ت�����س��ادي��ة دب���ي وخ��ط��ط��ه��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
ف���ل���رتة �ل�������س���وق �مل��ح��ل��ي ب����اإم����ارة دب����ي من 
�لذي  �لأم���ر  و�مل��ق��ل��دة  �ملغ�سو�سة  �ملنتجات 
�مل�ستهلكني  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��اً  ينعك�س 
من عملية �لغ�س �لتجاري، وحفظ حقوق 
�أ�سحاب �لعالمات �لتجارية، وبالتايل رفع 
مكانة دبي كمحطة جتارية مرموقة على 

�مل�ستوى �ملحلي و�لعاملي.
وجاء �لإعالن عن هذه �لنتائج خالل لقاء 
�لعالمات  �أ���س��ح��اب  م���ن   100 ن��ح��و  م���ع 
�مل��ح��ام��اة يف م�ستودع  و���س��رك��ات  �ل��ت��ج��اري��ة 
�قت�سادية دبي مبنطقة �أم �لرمول - دبي، 
حيث  �لإع�����الم،  و���س��ائ��ل  خمتلف  بح�سور 
جرى �إتالف كمية من �لب�سائع �مل�سادرة، 
�إىل فندق  ت��وج��ه �حل�����س��ور  ذل���ك  وع��ق��ب 
مت  حيث  �ستي،  في�ستيفال  �نرتكونتيتال- 
�أ���س��ح��اب �لعالمات  ت��ك��رمي �ل�����س��رك��اء م��ن 
مع  �ملتعاونة  �مل��ح��ام��اة  ومكاتب  �لتجارية 

�قت�سادية دبي.
�لقيمة  حيث  م��ن  �لب�سائع  ت�سنيف  ويف 
�ل�سوقية، �أحتلت �لأحذية �سد�رة �ملنتجات 
خالل  �ل�سوقية  �لقيمة  حيث  م��ن  �ملقلدة 
�لب�سائع  ع���دد  بلغت  ح��ي��ث   ،2017 ع���ام 
�مل�سبوطة 51،144 قطعة مقلدة، و�سكلت 
قيمتها  400 مليون درهم  �أي “ما يعادل 
للب�سائع  �لجمالية  �لقيمة  من   ”37%
�لتدخني  وم���و�د  �لتبغ  ت��اله��ا  �مل�سبوطة، 
بعدد 2.2 مليون قطعة مقلدة وباإجمايل 

338.7 مليون دره��م، ومن ثم �حلقائب 
 337،212 ب��ع��دد  �جل��ل��دي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
 72.1 تبلغ  �سوقية  بقيمة  مقلدة  قطعة 
�لتجميل  وم�����س��ت��ح�����س��ر�ت  دره����م،  م��ل��ي��ون 
بقيمة  مقلدة  قطعة  مليون   5،9 وعددها 
ت�سل �إىل 61.3 مليون درهم و�ك�س�سور�ت 
مقلدة،  قطعة  مليون   3،6 بعدد  �لهو�تف 
بلغت قيمتها �لإجمالية 50 مليون درهم. 
م��ن حيث  �ل��ب�����س��ائ��ع  وم���ن ح��ي��ث ت�سنيف 
�لتجميل  م�����س��ت��ح�����س��ر�ت  ج�����اءت  �ل����ع����دد، 
بعدد   2017 ل���ع���ام  �لأوىل  �مل���رت���ب���ة  يف 
5.9مليون قطعة مقلدة وت�سل قيمتها �إىل 
�ك�س�سور�ت  ثم  دره��م، ومن  61.3 مليون 
مقلدة  قطعة  مليون   3،6 بعدد  �لهو�تف 
بلغت قيمتها �لإجمالية 50 مليون درهم، 
�لثالثة  �ملرتبة  و�لأغلفة يف  �لعلب  وج��اءت 
وقيمتها  مقلدة  قطعة  مليون   2،9 بو�قع 
�لعطور  وت��ل��ت��ه��ا  دره������م،  م��ل��ي��ون   18.6
تقدر  قطعة  مليون   2،5 مبجموع  �ملقلدة 
ب�� 34.5 مليون درهم، ومو�د �لبناء بنحو 
2،3 مليون قطعة مقلدة باإجمايل 14.2 

مليون درهم. 
وق�����ام حم��م��د ع��ل��ي ر�����س���د ل����وت����اه، �ملدير 
�لتجارية  �ل���رق���اب���ة  ل���ق���ط���اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وحماية �مل�ستهلك يف �حلفل بتكرمي “بيت 
�حلكمة لال�ست�سار�ت �لقانونية” حل�سوله 
م��ك��ت��ب يف متابعة  �أف�����س��ل  ت�����س��ن��ي��ف  ع��ل��ى 
�لق�سايا  ع��ل��ى  و�حل�������س���ول  �ل�����س��ب��ط��ي��ات 
بو�قع 648 و�لتي �سكلت نحو %70 من 
�إجمايل �لق�سايا، و�أف�سل مكتب يف تقدمي 
�لق�سايا باإجمايل 27 ق�سية و�لتي �سكلت 
%17 م��ن �ل��ع��دد �ل��ك��ل��ي ل��ل��ق�����س��اي��ا، ومت 
ت��ك��رمي �مل��وظ��ف ر�أف����ت حم��م��د �جل��ب��ل من 
�لقانونية”  لال�ست�سار�ت  �حلكمة  “بيت 
�لق�سايا  ت���ق���دمي  يف  م���وظ���ف  ك���اأف�������س���ل 
يف  و�ل�سعي  دب��ي  �قت�سادية  مع  ومتابعتها 
�حل�سول عليها مبجموع 711 ق�سية ، �أي 

ما يعادل %61 من �إجمايل �لق�سايا.  
وق����ال حم��م��د ع��ل��ي ر�����س���د ل���وت���اه: “حقق 
�لب�سائع  �سبط  يف  طيبة  ن��ت��ائ��ج  �ل��ق��ط��اع 
2017 وهذ� يدل على  �ملقلدة خالل عام 
�قت�سادية دبي  �لذي تلعبه  �لدور �حليوي 

�إط��ار �حلفاظ على �لعالمات �لتجارية  يف 
ياأتي تا�سياً  و�ل��ذي  �لتعدي عليها،  وعدم 
مع �سيا�سة حكومة دبي �لر�مية �إىل تعزيز 
تناف�سية  و��ستد�مة  �لقت�سادية  �حلركة 
وحيادية  ب�����س��ف��اف��ي��ة  و�ل���ع���م���ل  �لأع�����م�����ال، 
�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
وغ���رب���ل���ة �مل���ن���ت���ج���ات �مل���ق���ل���دة �ل���ت���ي تعمل 
ع��ل��ى ����س��ت��ن��ز�ف ح��ق��وق �أ���س��ح��اب �لعالمة 

�لتجارية«.
دبي  �قت�سادية  “حتر�س  ل��وت��اه:  و�أ���س��اف 
�لتناف�سية،  دب��ي  �إم���ارة  موقع  تعزيز  على 
�مل��ك��ان��ة �لق��ت�����س��ادي��ة �لتي  و�حل��ف��اظ على 
تتمتع بها يف م�ساف �لدول �لعاملية، وياأتي 
ذلك من �جلهود �ملبذولة وزيار�ت �لتفتي�س 
مع  �مل�سرتك  �لتعاون  وك��ذل��ك  �لع�سو�ئية 
خاللهم  م��ن  يتم  و�ل��ت��ي  �مل��ح��ام��اة  مكاتب 
�مللكية  ح��ق��وق  �أ���س��ح��اب  ���س��ك��اوى  ��ستقبال 
��سرت�تيجيته  يف  �لقطاع  ويركز  �لفكرية. 
�لتاأثر�ت  م���ن  �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
يف  ت��وؤدي  و�لتي  �ملقلدة،  للب�سائع  �ل�سلبية 
بع�س �لأحيان �إىل كو�رث بدنية �أو خ�سائر 
�ملُ�ستهلك،  �مل��ن��ت��ج  طبيعة  بح�سب  م��ال��ي��ة 
��ستثمار�ت  ��ستد�مة  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة 

�لتجار من �أ�سحاب �لعالمات �لتجارية«.
بهز�د،  �إب���ر�ه���ي���م  ق���ال  ذ�ت�����ه،  �ل�����س��ي��اق  ويف 
�لفكرية  �مللكية  حقوق  حماية  �إد�رة  مدير 

�إد�رة  يف  “ن�سعى  دب������ي:  �ق���ت�������س���ادي���ة  يف 
�إىل  د�ئ����م  ب�سكل  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
�لرقابة  وم��وظ��ف��ي  �ملفت�سني  �أد�ء  تطوير 
�لعالمات  �أ�سحاب  مع  بالتعاون  �لتجارية 
�أبرز �مل�ستجد�ت  �لتجارية و�طالعهم على 
�ل�سلع  ل��ل��ك�����س��ف ع���ن  �مل��ت��ب��ع��ة  و�لأ����س���ال���ي���ب 
ي��ع��م��ل �لفريق  �مل��غ�����س��و���س��ة و�مل���ق���ل���دة. ك��م��ا 
�لتحري  �ساعة من خ��الل   24 م��د�ر  على 
و�حلمالت  �مليد�نية،  و�ل��زي��ار�ت  �مل�ستمر، 
�لتفتي�سية �ملنظمة و�لع�سو�ئية للك�سف عن 
�أو �سبط �ملنتجات �ملقلدة،  �أي عمليات بيع 
وذلك بالتعاون مع �سركائنا من �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�س«. 
�حلالية  �لنتائج  “تظهر  ب��ه��ز�د:  و�أ���س��اف 
مقارنة  للب�سائع  �ل�سوقية  �لقيمة  �رتفاع 
تنوع  ع��ل��ى  ي����دل  وه�����ذ�   ،2016 ب���ال���ع���ام 
�لب�سائع �مل�سبوطة، ويوجد �سبط لبع�س 
�أبرزها:  �مل��ك��ل��ف��ة، وم���ن  �مل��ق��ل��دة  �ل��ب�����س��ائ��ع 
�لأح����ذي����ة �ل���ت���ي ح�����س��دت �أع���ل���ى ق��ي��م��ة يف 
ف�ساًل  م��ل��ي��ون،   400 ب��و�ق��ع  �ل�سبطيات 
عن �ملجوهر�ت �لتي �سكلت 1908 قطعة 
مليون   29.5 �إىل  ت�����س��ل  بقيمة  م��ق��ل��دة 
دره�����م، وه���ي ق��ي��م��ة ع��ال��ي��ة م��ق��ارن��ة بعدد 
�لب�سائع �مل�سادرة، تليها �لهو�تف �ملتحركة 
�لتي بلغ عددها 149،321 قطعة مقلدة 

تبلغ قيمتها 44.4 مليون درهم«.

بدوره عن تر�سيخ مكانة دبي �لر�ئدة يف 
قطاع �لطر�ن �لعاملي لفتا �إىل �أن �ملركز 
�جلديد يقدم ل�سيانة وت�سليح حمركات 
حلول  من  �ل�ستفادة  �إمكانية  �لطائر�ت 
�خلدمات و�ل�سيانة �لفورية �لتي ت�ساهم 
لعمليات  �لت�سغيلية  �ل��ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  يف 

�سركات �لطر�ن.
بدوره قال جون فالنري رئي�س جمل�س 
ل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����س  �لإد�رة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �إن  �إلكرتيك”  “جرن�ل 
للتميز يف  �إر�ساء معاير جديدة  تو��سل 
قطاع �لطر�ن على �مل�ستويني �لإقليمي 
و�لعاملي وهو ما يبدو جليا يف مطار�تها 
�لعاملية وناقالتها وتكامل �سبكة �لطر�ن 

فيها.
�أن  �مل��رك��ز �جل��دي��د  ل��ن��ا  “يتيح  و�أ����س���اف 
ن��ك��ون �أك����رث ق��رب��ا م���ن ع��م��الئ��ن��ا لنلبي 
ونتعاون  �أف�������س���ل  ب�����س��ك��ل  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
قطاع  �أد�ء  ت��رثي  تقنيات  لبتكار  معهم 
ت��وف��ر خدمات  ب���اأن  �ل���ط���ر�ن.. ول �سك 
و�ملوثوقة  �لفورية  و�لت�سليح  �ل�سيانة 
�لقطاع  ل��ن��م��و  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل���ك���ف���اءة  وذ�ت 
ونحن على ثقة باأن �ملركز �سي�سكل ر�فد�ً 
مل�سروع  �مل���دى  طويلة  �لتنموية  ل��ل��روؤى 
دبي �جلنوب بالتز�من مع دوره �لهام يف 

تغطية �حتياجات �ل�سركاء يف �ملنطقة«.
و�نطالقا من دبي �سيقدم مركز “جرن�ل 
حمركات  وت�سليح  ل�سيانة  �إلكرتيك” 
�ل��ط��ائ��ر�ت خ��دم��ات��ه �إىل �أك���رث م��ن 19 
دولة يف مناطق �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا 

وجنوب �آ�سيا وجنوب �سرق �آ�سيا.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

تعاون  �تفاقية  ر�أ�س �خليمة  �أبرمت غرفة 
باخلارج،  للم�ستثمرين  �لإم����ار�ت  جمل�س 
�ل��ت��ع��اون فيما  ت��ع��زي��ز  م��ن منطلق  وذل���ك 
ب��ي��ن��ه��م��ا وت����ب����ادل �خل������رب�ت و�ل���در�����س���ات، 
�مل�����س��رتك ب�سورة  �ل��ع��م��ل  �أ���س�����س  و�إر�����س����اء 
بينهما،  �لبناءة  �ل�سر�كة  حتقق  منهجية 

مبا يدعم خطط �لتنمية.
وقع �لتفاقية، �سعادة حممد ح�سن �ل�سبب، 
بالوكالة،  �خليمة  ر�أ����س  غرفة  ع��ام  مدير 
و�سعادة جمال �سيف �جلرو�ن، �لأمني �لعام 
باخلارج،  للم�ستثمرين  �لإم����ار�ت  ملجل�س 
�ل�سميلي،  ر��سد  �أحمد  �لدكتور  وبح�سور 
ل��ق��ط��اع �خلدمات  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  م�����س��اع��د 
ر�أ�س  بغرفة  �لأع��م��ال  وت��ط��وي��ر  �لتجارية 

�خليمة.
وق����ال حم��م��د ح�����س��ن �ل�����س��ب��ب، م��دي��ر عام 
�لغرفة  تعد  بالوكالة،  �خليمة  ر�أ�س  غرفة 
بالإمارة  و�ل�ستثمار  �لتجارة  حركة  ذر�ع 
باعتبارها ممثل �لقطاع �خلا�س و�ل�سوت 
�ملعرب عنه وتهتم بتطويره وتذليل كافة ما 
يعرت�سه من عقبات يف �إطار �لتوجه �لعام 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملتمثل يف 
�لتز�م �لغرفة  �لتنويع �لقت�سادي، موؤكد�ً 
�لتي  و�لت�سهيالت  �لإم��ك��ان��ات  ك��ل  بتوفر 
حمفزة  بيئة  خلق  يف  �مل�ستثمرين  ت�ساعد 
�لتفاقية  �إن  �ل�سبب،  و�أ���س��اف  ل��الأع��م��ال. 
تاأتي من منطلق حر�س �جلهتني على دعم 
�لقائمة  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  وتوطيد 
�ل�ستثمار  دع���م  يف  ي�����س��اه��م  مب���ا  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
�خل����ارج����ي، م���ن خ����الل ت���ب���ادل �خل����رب�ت 
تبادل  �أف�سل يف جمال  �أد�ء  نحو  للو�سول 
�أكد  كما  وتطويرها،  و�لبيانات  �ملعلومات 

�لزر�عي، وجتارة �لتجزئة ولذلك فهي من 
ت�سدير�ً  و�خلليجية  �لعربية  �ل��دول  �أكرث 

و��ستقطاباً لال�ستثمار�ت.
�ملجل�س  ���س��ي��ق��وم  �لت���ف���اق���ي���ة  ومب����وج����ب 
عن  و�ملعلومات  بالبيانات  �لغرفة  بتزويد 
وتوجهاتها  �جل��اذب��ة  �خل��ارج��ي��ة  �لأ����س���و�ق 
لتتوىل  فيها،  �مل��ت��اح��ة  �ل�ستثمار  وف��ر���س 
�ملعلومات  هذه  توفر  جانبها  من  �لغرفة 
و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  من  �أع�سائها  لكافة 
�لر�غبة  �لوطنية  و�ل�ستثمارية  �لتجارية 

يف �ل�ستثمار باخلارج.
و�لتحاليل  �ل���در�����س���ات  �مل��ج��ل�����س  وي���وف���ر 
يف  �ل�ستثمار  وبيئة  فر�س  ح��ول  �لدقيقة 
تقدمي  جانب  �إىل  �مل�سيفة،  �ل��دول  �أ�سو�ق 
للغرفة  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�لآر�ء  �مل��ق��رتح��ات 
و�لقو�نني  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل�سيا�سات  ح��ول 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف خم��ت��ل��ف �ل����دول 

�ل�سديقة للدولة حول �لعامل.
كما �تفق �لطرفان على �لتعاون يف حتليل 
�ملجل�س  يوفرها  �لتي  و�ملعلومات  �لبيانات 
حول فر�س �ل�ستثمار يف �لأ�سو�ق �لأجنبية 
�لقت�سادية  �مل�����س��ال��ح  ع��ل��ى  �أث���ره���ا  وب��ي��ان 
لدولة �لإمار�ت ومعوقات �ل�ستثمار بهذه 
�إىل  لإز�لتها،  �ملقرتحة  و�حللول  �لأ���س��و�ق 
�ملبادر�ت  دع��م  يف  �مل�سرتك  �لتعاون  جانب 
�لتي من �ساأنها دعم �ل�ستثمار�ت �لإمار�تية 
لقاء�ت  تنظيم  �إىل  بالإ�سافة  �خل���ارج،  يف 
للموؤ�س�سات  م�سرتكة  وم��وؤت��ر�ت  ون��دو�ت 
و�ملعنية  �ل��ر�غ��ب��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل�����س��رك��ات 
بغر�س  للتعريف  �خل����ارج  يف  بال�ستثمار 
و�لتحليل  �ملنظمة  و�ل��ق��و�ن��ني  �ل�ستثمار 
�مل�ست�سيفة  �ل������دول  يف  ل��ل�����س��وق  �ل��دق��ي��ق 
لال�ستثمار حتقيقاً لتوجه �لدولة �خلا�س 

بتو�سيع وتنويع م�سادر �لقت�ساد.

ملوؤ�س�سة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل���زف���ني 
�جلنوب”  و”دبي  للطر�ن  دب��ي  مدينة 
�جلنوب  دب����ي  يف  �ل���ط���ر�ن  م��ن��ط��ق��ة  �إن 
ت��و����س��ل ت��ع��زي��ز م��وق��ع��ه��ا ك��اأح��د �ملحاور 
�لعاملية �لرئي�سية لقطاع �لطر�ن وتوفر 
لتقدمي  وموؤهلة  متكاملة  توريد  �سل�سلة 
�لعاملية..  �ل��ن��اق��الت  جل��م��ي��ع  خ��دم��ات��ه��ا 
�أح��دث منتجات  �أي�سا  �ملنطقة  تقدم  كما 
وخدمات  �ل����ط����ر�ن  ق���ط���اع  و�ب���ت���ك���ار�ت 
�سر�كات  عقد  ع��رب  و�لت�سليح  �ل�سيانة 
قوية مع �أبرز �ل�سركات �لعاملية ما �سيثمر 

منظومة  بناء  يف  �لتعاون  هذ�  �أهمية  على 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن �مل��ع��ل��وم��ات، مب���ا ي�����س��ه��م  يف 
�أ�س�س  دعم جمتمع �ملال و�لأعمال، و�إر�ساء 
ب�����س��ورة منهجية حتقق  �مل�����س��رتك  �ل��ع��م��ل 
يف  �لتنمية  خطط  لدعم  �لأم��ث��ل  �لتعاون 
�لإمارة. وقال �سعادة جمال �سيف �جلرو�ن، 
�لأمني �لعام ملجل�س �لإمار�ت للم�ستثمرين 
م��ع غرفة  �لت��ف��اق��ي��ة  توقيع  �إن  ب��اخل��ارج، 
ر�أ�س �خليمة تعك�س حر�س �جلانبني على 
ت�سافر �جلهود  لتحقيق �خلطط �لتنموية 
للدولة وتعزيز مقومات �قت�سادها وتنوعه 
�إطار �سعي �ملجل�س  ومتانته، كما تندرج يف 
لتحقيق �أف�سل تثيل لل�سركات �لإمار�تية 
دوره  م��ن  و�ن��ط��الق��اً  ب��اخل��ارج،  �مل�ستثمرة 

كحلقة و�سل بني �مل�ستثمرين �لإمار�تيني 
ب����اخل����ارج و�جل����ه����ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دول���ة 
�لإمار�ت و�ل�ستفادة من خربته يف ��ستباق 

�جتاهات �لأ�سو�ق �لدولية.  
و�أكد �جلر�ون �سعي �ملجل�س لتوفر �أق�سى 
للم�ستثمرين  و�ل��رع��اي��ة  �ل��دع��م  درج����ات 
لتو�سعة  و�لرتويج  �خل��ارج  يف  �لإمار�تيني 
�ل�ستثمارية  وم�����س��احل��ه��م  �أن�����س��ط��ت��ه��م 
و�إتاحة  �أمامهم  �لأ���س��و�ق  من  �ملزيد  وفتح 
�لتقدم  لهم  حتقق  �لتي  �ملجزية  �لفر�س 
�قت�ساد  على  �إي��ج��اب��اً  وتنعك�س  و�لزده����ار 
و�أ�سا�سي  فاعل  كالعب  و�سمعتها  �ل��دول��ة 
وتتميز  �لعاملية  �ل�ستثمار�ت  خارطة  على 
بالنت�سار  �خل��ارج  يف  �لإم���ار�ت  ��ستثمار�ت 

و�ل��ت��ن��وع �ل��ك��ب��ر يف ق����ار�ت �ل���ع���امل، وعلى 
�سبيل �ملثال فاإن �سركة مو�نئ دبي �لعاملية 
ت�ستثمر يف 69 دولة عرب حمطات مو�نيها 
�لعمالقة، ولدى �لإمار�ت �أكرث من 200 
�سركة ت�ستثمر يف 12 قطاعاً بدول �لعامل 
و�لإن�ساء�ت  �لتحتية،  �لبنية  قطاع  ت�سمل 
�لقطاع  يليه  �مل����دن،  وت��ط��وي��ر  و�ل��ع��ق��ار�ت 
�لت�سالت،  وق��ط��اع  و�مل��و�ن��ئ،  �للوج�ستي 
�مل���ع���ل���وم���ات، وقطاع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وق���ط���اع 
�لتعدين  وقطاع  �لطبيعي،  و�لغاز  �لنفط 
�لطاقة  وق���ط���اع  �مل��ع��دن��ي��ة،  و�ل�����س��ن��اع��ات 
�مل���ت���ج���ددة، وقطاع  و�ل���ط���اق���ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
و�ل���رتف���ي���ه، وقطاع  و�ل���ف���ن���ادق  �ل�����س��ي��اح��ة 
و�لقطاع  �مل�����س��ريف،  و�ل��ق��ط��اع  �ل���ط���ر�ن، 
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العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 مذكرة  العالن املدعى عليه بالن�سر    

                        �ىل �ملدعي عليه/ �ليا�سر لالعمال �لفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة بتاريخ 2018/3/20 يف �ل�ساعة 11.00 �سباحا 

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل ، بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 

و�حلكم م�سمول �ملعجل بال كفالة

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي  261/2018
عمايل جزئي  258/2018

م
1
2

��سم �ملدعي
 حممد رم�سان �بر�هيم �سمر�ين 

�سامح عبد�حلميد عبد�لرحيم عطيه 

مبلغ �ملطالبة
5767 درهم + تذكرة �لعودة 
5853 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
يف  الدعوى 2017/3850  جتاري جزئي 

�ل�سادة �ملدعي عليهما / 1- �سر مارك ملو�د �لبناء - �س ذ م م 
2- بال�سوبر�مانيان  �سرينفا�سان )ب�سفته �لكفيل �ل�سخ�سي �سر مارك ملو�د �لبناء - ذ م م ( 

مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / �سركة �خلليج للتمويل - �س م خ  - فرع ل�سركة  
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبر� ح�سابيا  بالدعوى مبوجب �حلكم �ل�سادر به  فاإننا ندعوكم 
حل�سور �جتماع خربة وذلك يوم �لحد  �ملو�فق 2018/3/18  يف تام �ل�ساعة �حلادية ع�سر ظرها ، 
مبقر مكتبنا �نرت� لال�ست�سار�ت �ملالية ، ذلك بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بروت - بناية 
�مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت - وبذ�ت �لبناية 
يوجد بنك دبي  �لتجاري تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى �لطالع و �إح�سار كافة 

ما لديكم من م�ستند�ت مرتجمة �ىل �لعربية و�حلر�س على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املحا�سبي  وامل�سريف  
 د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
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   يف  الدعوى 2017/2340  جتاري كلي    

�ملدعي عليها / �سركة نيو بوي �ل�سعودية للتجارة �ملحدودة 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري فرع   

�ل�سادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  م�سرفيا  خبر�  تعيينا  مت  و�أنه  دبي  حماكم  �أمام 
بالدعوى �أعاله فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة بالدعوى وذلك يوم �لثنني �ملو�فق 
2018/3/19  يف تام �لو�حدة ظهر� مبقر مكتبنا �نرت� لال�ست�سار�ت �ملالية  وذلك بالعنو�ن 
�لتايل : دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بروت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 
مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري تليفون 
: 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى �لطالع و �إح�سار كافة ما لديكم من م�ستند�ت 

و�حلر�س على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املحا�سبي  وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم  2017/876 جتاري )جزئي( 

اإعالنكم بورود تقرير اخلربة - بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية 

�ىل �ملدعى عليه / عامل ت�سابال - ذ م م  وميثلها / حممد �مني ت�سابال ، جن�سيته / 
�قام �ملدعي / قا�سم حممد قا�سم - ��سرت�ليا �جلن�سية ، جن�سيته / ��سرت�ليا 

�ل�سيخ  طريق   - دبي  باإمارة  �لكائن  �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  �لريامي  مكتب   / عنو�نه 
ز�يد - تيكوم - مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408  

�لدعوى برقم /2017/876 )جتاري جزئي( - عجمان 
ومو�سوعها : �ملطالبة مببلغ  228046.28 درهم  

فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�ساعة 8.30 من يوم 19 �سهر مار�س ل�سنة 2018 م - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك 

مدعي عليه  - حرر بتاريخ  2018/2/28 
  مكتب اإدارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم  2017/860 مدين )جزئي( 
اإعالنكم بورود التقرير   - بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعى عليه / عامل ت�سابال - ذ م م  وميثلها / حممد �مني ت�سابال ، جن�سيته / 

�قام �ملدعي /قا�سم �لطاف ، ن�سيمة �ساندلي ، �جلن�سية ، ��سرت�ليا ،  ��سرت�ليا 
عنو�نه / مكتب �لريامي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي - طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم 
- مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 ، مكتب �لريامي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي - 

طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم - مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408   
�لدعوى برقم /2017/860 )مدين )جزئي( - عجمان 

ومو�سوعها : �ملطالبة مببلغ  192.049.95  درهم  
فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف 
�ل�ساعة 8.30 من يوم 20  �سهر مار�س ل�سنة 2018 م - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك مدعي عليه  - حرر 

بتاريخ  2018/3/6 
  مكتب اإدارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2016/2015 
�إىل �ملحكوم عليه / �حمد �سامل �سعيد حمد �ملهري 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد �أ�سدرت بحقك 
حكما يف �لدعوى رقم 2015/1778 مدين )كلي( - يق�سى باإلز�مك بدفع مبلغ 
 / له  �ملحكوم  �ن  ، وحيث  و�مل�ساريف  �لر�سوم  �سامال  دره��م   )1176200( وق��دره 
بنك �لحتاد �لوطني  -  قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�سجل �لتنفيذ حتت رقم 
2016/2015 لذ� �أنت مكلف ب�سد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
ن�سر �لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ح�سب �ل�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2017/7592 مطالبات ب�سيطة 
�ملرفوعة من �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - ذ م م 

�ىل �ملدعي عليه / حممد �ساجد نظر ح�سني   
مبلغ  للمدعية  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م   -: �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
قدره 4910 درهم )�ربعة �لف وت�سعمائة وع�سرة در�هم( و�لز�م �ملدعية و�ملدعي عليها 
�تعاب  مقابل  درهم   200 مببلغ  عليه  �ملدعي  و�لز�م  و�مل�سروفات  بالر�سوم  باملنا�سب 

�ملحاماة ، ورف�ست فيما ز�د عن ذلك من طلبات.  
 ، لالعالن  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�سار �ليه و�ستتخذ بحقكم �ليجر�ء�ت 

�لقانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
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اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/7622 مطالبات ب�سيطة 

�ملرفوعة من �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - ذ م م   
�ىل �ملدعي عليه / �سهز�د علي جولز�ر �حمد   

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري :- بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 2900 درهم )�لفي وت�سعمائة درهم( و�لز�مه بالر�سوم و�مل�سروفات ، ومبلغ 

300 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست فيما ز�د عن ذلك من طلبات.  
لالعالن،  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
بحقكم  و�ستتخذ  �ليه  �مل�سار  �حلكم  على  منكم  طعن  دون  �مليعاد  هذ�  وبفو�ت 

�ليجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
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ق�سم التنفيذ  -  اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 3057  ل�سنة 2017    
�للكرتوميكانيكية  و�مل��ق��اولت  للمالحة  �خلليج  �طل�س  عليهم/1-  �مل��ح��ك��وم  �ىل 

�لبحرية - ذ م م  2- �أنور �إ�سماعيل حممد �حمد �لزرعوين 3- جالني �وهار� 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بتاريخ 2016/4/30 يف �لق�سية رقم 284 ل�سنة 2016 مدين جزئي بالز�مكم 

بدفع مبلغ وقدره )349594( درهم  
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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ق�سم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2729  ل�سنة 2017    
�ىل �ملحكوم عليه / حممد مو�سى حممد خد�م مبارك �لكندي  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )602955( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 5 % من تاريخ 2016/11/19 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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ق�سم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2728  ل�سنة 2017 
�ىل �ملحكوم عليه / علياء �سامل علي �لزد جايل   

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )137799( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 5 % من تاريخ 2016/6/19 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 89  ل�سنة 2018    

�ىل �ملحكوم عليه / �نور ��سماعيل حممد �حمد �لزرعوين  
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )26579( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 4% من تاريخ 2015/11/25 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2616  ل�سنة 2017    

�ىل �ملحكوم عليه / مالك نو�ز �خرت بن مالك غالم   
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )30598( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 5 % من تاريخ 2015/7/21 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/9889 عمايل جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- نياز حممد لالعمال �لكهروميكانيكية- �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/1/8  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ فرهاد ح�سني �حمد ح�سني بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 4915 درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما 
مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �آخر و�لزمتها باملنا�سب من 
�مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4270  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-فاطمة �لزهر�ء �دري�س �زمي  جمهول حمل �لقامة مبا 
حممد  عبد�هلل  روؤي��ا   / وميثله  �لتاأمني  لو�ساطة  �لو�سط  �ل�سرق  �ملدعي/  �ن 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لعو�سي   
مببلغ وقدره )37.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف وتعاب �ملحاماة و�لفائدة %9 
من تاريخ �ل�ستحقاق   وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  
�ملو�فق  2018/3/26  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/467  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ميان ح�سن ح�سن همايون خان 2- ح�سن همايون خان همايون 
��سرت  )ف��رع من  ��سرت  �ملدعي/ م�ست�سفى  �ن  �لقامة مبا  خ��ان  جمهول حمل  �سعيد 
دي �م هيلث كر - �س م ح )فرع دبي (   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره 
)180322 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/3/19   
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/238 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: بنك �خليج �لأول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق 
�ملنفذ �سده : عمرو بدير عو�س رم�سان ، وعنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منقطة بور�سعيد - يعلن علىمقر عمله ، �سركة 

�لدولية لالجهزة �للكرتونية - بناية �لحتاد - �لطابق رقم 8 مكتب رقم 807 ، خلف ديرة - �سيتي �سنرت 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/3/21 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - رقم �لر�س : 

عطاء.  لعلى  يباع   ، درهم(   3.200.000.00( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مرتمربع   560.86  : �مل�ساحة   -  394
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر-للمنفذ �سده 
فى الدعوى رقم 2016/675  تنفيذ عقاري

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �س م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث 

�ملنفذ �سده : رجنيف �سينك �ناند - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي ، بردبي - �سارع �ملنخول - مركز �لعني - �سقة رقم 
)414( بجو�ر ��سبين�س - بالقرب من مركز �خلليج 

�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  5.00 م�ساء� ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2018/3/21 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن �ر�س وما عليها من بناء مبنطقة و�دي �ل�سفا 2 رقم �لر�س 1360 رقم 

�لبلدية 8406-643 - �مل�ساحة : 540.14 مرت مربع - �لتقييم : 4.500.000.00 درهم. 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2017/238  تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: بنك �خليج �لأول - فرع دبي 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق 

�ملنفذ �سده : عمرو بدير عو�س رم�سان ، وعنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منقطة بور�سعيد - يعلن علىمقر عمله ، �سركة 
�لدولية لالجهزة �للكرتونية - بناية �لحتاد - �لطابق رقم 8 مكتب رقم 807 ، خلف ديرة - �سيتي �سنرت 

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/3/21 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - رقم �لر�س : 

عطاء.  لعلى  يباع   ، درهم(   3.200.000.00( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مرتمربع   560.86  : �مل�ساحة   -  394
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

 مذكرة اعادة الإعالن املدعى عليه بالن�سر
                             �ىل �ملدعي عليه/  موؤ�س�سة �سمو�س �مل�ستقبل ملقاولت �لبناء 

نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 
لها جل�سة بتاريخ 2018/3/20 ، يف �ل�ساعة 11.00 �سباحا 

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  �ىل  بال�سافة   ، �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت 

و�حلكم م�سمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 173/2018 عمايل جزئي
179/2018 عمايل جزئي
181/2018 عمايل جزئي
183/2018 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
حممد �ل�سيد عبد�لاله 

موؤمن لطفي علي �بر�هيم 
لوؤي حممد عبد�لعزيز عبد�هلل 

خالد خلف توفيق ثابت 

مبلغ �ملطالبة
17457 درهم + تذكرة �لعودة
16555 درهم + تذكرة �لعودة
8333 درهم + تذكرة �لعودة

16949 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليه/ �لليو�ن للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2018/3/21 �ل�ساعة 8.30

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذ� 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �يام على �لقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف. 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 1985/2018 عمايل جزئي
1986/2018 عمايل جزئي
1987/2018 عمايل جزئي
1988/2018 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
فاروق ح�سن هار�ن علي 

فاروق مياه نور مياه 
هارد�ن ر�جبون�سي د�ني�س ر�بجون�سي 

حممد جاهنجر عالم حممد كوربان علي 

مبلغ �ملطالبة
 12685 درهم + تذكرة �لعودة

 14575 درهم + تذكرة �لعودة 
12797 درهم + تذكرة �لعودة 
14405 درهم + تذكرة �لعودة 

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/9236  عمايل جزئي             
�أن  �أب��ازر يو�سف نا�سر م��دين   جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعى عليه/1- 
عبد�هلل   / وميثله  م  م  ذ  �س   - �ملو��سالت  و�نظمة  خلدمات  �ملدعي/فالرت�ن�س 
مبارك حممد حوفان �ملن�سوري -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
�ل�سكوى  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   10000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB176134381AE/2017(
2018/3/19 �ل�ساعة 9.30 �سباحا  بالقاعة : Ch.1.B.10   لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/9312 عمايل جزئي                                                

بان  نعلنكم  �لقامة  ح  جمهول حمل  م  م   - ينغ ومبني كونرتولز  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/1/2  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
درهم   )315.933( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ر�جن���رز  �أح��م��د  تا�سر 
)ثالثمائة وخم�سة ع�سر �لف وت�سعمائة وثالثة وثالثون درهم( و�لفائدة �لقانونية عنه 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية لل�سد�د �لتام عد� �لف�سل �لتع�سفي فمن �سرورة 
�تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ خم�سة  �مل�سروفات  باملنا�سب من  و�لزمتها  نهائيا  �حلكم 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  �ملحاماة 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/106  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة بالنتي�سن هولدينجز - م ح ) ذ م م(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عزت عزت حممد جعفر وميثله / حبيب حممد �سريف عبد�هلل 
�لربعاء   ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2013/723 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  باحلكم  نعلنكم   - �مل��ال 
وقدره  مبلغ  ب�����س��د�د  1-ب��ال��ز�م��ك��م  وذل���ك  تنفيذيا  �سند�  باعتباره   2016/3/9 ب��ت��اري��خ  
�ىل  وت�سليمه  �ل�سد�د  تام  حتى   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )10850025.20(
طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 2- بف�سخ 
�لعقد �سند �لدعوى �ملوؤرخ 2005/11/15 �ملربم بني �ملدعي عليها �لوىل و�ملدعي عن عقار 
�لتد�عي.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�سعبة   
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بروج ت�ستعر�ص اآخر ابتكاراتها من احللول البال�ستيكية يف منتدى جيبكا اخلام�ص لالأبحاث والبتكار

تدوير تقيم ور�ص تعريفية للجهات احلكومية وكوادر الإر�ساد الزراعي يف منطقة الظفرة

�إنتاج  ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث  ت�����س��ت��خ��دم  �ل��ت��ي 
تطور�ً،  و�أك��رثه��ا  �ملبتكرة  �لبال�ستيك 
ت���زوي���د عمالئها  ع��ل��ى  ب�����روج  حت���ر����س 
يف  ت�ساهم  متنوعة  بال�ستيكية  بحلول 
بالن�سبة  �لإن��ت��اج  تكلفة  فعالية  حت�سني 
تزويدهم  �سمان  ع��ن  ف�ساًل  للعمالء، 
منتظم  وب�سكل  �جل���ودة  عالية  بحلول 
من  �لربحية.  هام�س  زي���ادة  يف  ت�ساهم 
جهته قال �لدكتور ثور�سنت لوهل، نائب 
�لرئي�س �لتنفيذي ملركز بروج لالبتكار، 
و�ملتكاملة  �ملبتكرة  �إد�رت��ن��ا  خ��الل  “من 
�أكرث  ف��اإن  ب��روج  يف  �لبتكارية  مل�ساريعنا 
من %17 من مبيعاتنا �ل�سنوية تتعلق 
مبنتجات جديدة مت طرحها يف �لأ�سو�ق 
�مل��ا���س��ي��ة، كما  �ل�����س��ن��و�ت �خلم�س  خ��الل 
جنحت بروج خالل �أربع �سنو�ت يف طرح 
م�ساهمة  ج��دي��د�ً  25 منتجاً  م��ن  �أك��رث 

•• اأبوظبي-الفجر:  

�لن�سخة  يف  ب��������روج  ����س���رك���ة  �����س����ارك����ت 
�خلام�سة من منتدى �لحتاد �خلليجي 
)جيبكا(  و�لكيماويات  للبرتوكيماويات 
بالتيني حيث  كر�ٍع  و�لبتكار  لالأبحاث 
��ستعر�ست �أحدث �بتكار�تها من �حللول 
�لبويل  م��ن  ومنتجاتها  �لبال�ستيكية 

�أوليفينات.
ووفر �ملنتدى لربوج و�لذي عقد يف دبي 
يف �لفرتة 11-13 مار�س �جلاري حتت 
�سعار “��ستثمار �لبتكار: �أولوية �لنمو” 
قدر�تها  ل���س��ت��ع��ر����س  مم���ي���زة  ف��ر���س��ة 
وت�سليط  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��ث  يف جم���ال 
قدر�ت  تلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  على  �ل�سوء 
بروج �لبتكارية يف تعزيز جناح �لأعمال 
و�سناعة  �إن���ت���اج  ق��ط��اع  و����س��ت��د�م��ت��ه��ا يف 

�ل��ب��ال���س��ت��ي��ك. وق�����ال �أح���م���د ع��م��ر عبد 
�هلل، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �أبوظبي 
“ي�ساهم  )ب��روج(،  �لبال�ستيكية  للد�ئن 
ب��روج لالبتكار كو�حد من  وج��ود مركز 
تقدماً  و�لتطوير  �لأبحاث  مر�كز  �أكرث 
تكني  يف  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  منطقة  يف 
�لر�ئدة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  �ل�����س��رك��ة م��ن 
�لبال�ستيكية  ل��ل��ح��ل��ول  م����زود  ك��اأف�����س��ل 
�ملبتكرة و�مل�ستد�مة �لتي ت�ساعد �لعمالء 
ومنتجاتهم  �أع���م���ال���ه���م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�لتي  �ل��ر�ئ��دة  �لتقنيات  من  و�ل�ستفادة 
ن�ستخدمها يف بروج لإنتاج هذه �حللول 
�لتحتية  �لبنية  �لبال�ستيكية لتطبيقات 
و�لتغليف  و�ل�����س��ي��ار�ت  �ل��ط��اق��ة  وق��ط��اع 

و�لزر�عة و�لرعاية �ل�سحية.«
�ل�سركات  �أو�ئ��������ل  �إح�������دى  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة يف �ل�����س��رق �لأو����س���ط 

وتعزيز  �ملبيعات  حجم  زي���ادة  يف  ب��ذل��ك 
مكانة بروج وعالمتها �لتجارية ك�سركة 

مبتكرة يف �أ�سو�قها �لرئي�سية.«
خالل  �أل���ق���اه���ا  �ل���ت���ي  حم���ا����س���رت���ه  ويف 
�مل���ن���ت���دى، حت����دث �ل���دك���ت���ور ل���وه���ل عن 
وهو   ™Anteo ملنتج  �مل��ه��م��ة  �مل���ي���ز�ت 
�أحدث جمموعة من مادة �لبويل �إثيلني 
بروج  طرحتها  �لتي  �لكثافة  منخف�سة 
�ل�����س��رق �لأو���س��ط يف �سهر  لأول م��رة يف 
�أكتوبر 2017 لأ�سو�ق �لتغليف �لعاملية.  
�ل����ذي   ™Anteo ت���ط���وي���ر  مت  وق�����د 
للميز�ت  �لأ�سا�سية  �لركائز  �أح��د  �أ�سبح 
بالنم�سا  ل��ي��ن��ز  يف  ل�����ربوج،  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
�إنتاجه حالياً يف جممع بروج  حيث يتم 
باأبوظبي  �لروي�س  يف  للبرتوكيماويات 
�لثالثية  �لبوليمر�ت  تقنية  با�ستخد�م 
للوزن  �لثنائي  �ل��ت��وزي��ع  ذ�ت  �مل�سرتكة 

 .®Borstar جلزيئي من�
و�أ�ساف �لدكتور لوهل “بف�سل �لتعاون 
وبوريالي�س  ب���روج  ���س��رك��ت��ي  ب��ني  �مل��م��ي��ز 
بينهما،  فيما  �لتقنيات  �أح���دث  وت��ب��ادل 
�إنتاجه  مت  �ل����ذي   ™Anteo ي��ع��ت��رب 
مكوناً  �مل�����رن  �ل��ت��غ��ل��ي��ف  ح���ل���ول  ك���اأح���د 
متعددة  �مل�ستد�مة  للتطبيقات  رئي�سياً 
�لطبقات ذ�ت �لأد�ء �لعايل، وميتاز منتج 
بخ�سائ�س مهمة تظهر يف   Anteo™
متانته  ذلك  �لنهائي مبا يف  �ملنتج  �سكل 
وقدرته  �مل��ع��اجل��ة  يف  �مل���رن���ة  وق��اب��ل��ي��ت��ه 
�مل��ح��ك��م و�ل�سريع  ع��ل��ى �خل��ت��م  �ل��ف��ائ��ق��ة 
و�لتمزق  ل��ل��ث��ق��ب  �مل���م���ي���زة  وم���ق���اوم���ت���ه 
ف�ساًل عن �سكله �جلذ�ب و�أد�ئ��ه �لعايل 
�سكل  على  �لنهائي  ب�سكله  ت�سنيعه  عند 
وعالية  �آمنة  بال�ستيكية  تغليف  رقائق 

�جلودة.«

» قمة قادة التجزئة « ت�ستعر�ص 
اأهمية البتكار يف اإثراء جتربة العمالء

•• دبي-وام:

�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لتجزئة  ق��ادة  “ قمة  من  �لر�بعة  �ل���دورة  ت�ستعر�س 
دبي  و�سناعة  بالتعاون مع غرفة جت��ارة  تنظم  �لتي   - “ �أفريقيا  و�سمال 
27 و28 م��ار���س �جل���اري يف منتجع ف��ور �سيزونز دب��ي -  يف �ل��ف��رتة ب��ني 
للعمالء  �سخ�سية  جت��ارب  توفر  على  و�لرتكيز  �لنمو  لتحقيق  �لبتكار 
ظل  يف  وذل���ك   .. �ل��ع��م��الء  خل��دم��ة  و�ل��ب��ي��ان��ات  �لتكنولوجيا  و����س��ت��خ��د�م 
�ل��ت��ج��ارة و�ل��ت��ج��زئ��ة م��ع تغر �سلوكيات  �ل��ت��غ��ي��ر�ت �جل��وه��ري��ة يف ق��ط��اع 
300 من �خلرب�ء  �أك��رث من  �لقمة  �ل�سوق. وجتمع  و�أمن��اط  �مل�ستهلكني 
و�لقادة يف قطاعات �لتجزئة وخرب�ء �ل�سوق ملناق�سة م�ستقبل �لقطاع حيث 
ت�سمل قائمة �ل�سركات �مل�ساركة كال من مايكرو�سوفت وجمموعة �سلهوب 
فيما �سهد �لقمة �لتي �ستقام حتت �سعار “�إعادة تخيل �لتجزئة يف �ل�سرق 
�أبرز �ل�سركات �لعاملة  ح�سور� متميز� من  �لأو�سط �لبتكار و�ملتغر�ت” 
يف هذ� �لقطاع. وقال ر�مي فار�س رئي�س قطاع �لتجزئة و�ل�سفر و�ل�سيافة 
يف مايكرو�سوفت �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا: ي�سهد قطاع �لتجزئة حتولت 
تتيح  فيما  م�سبوقة..  وغر  �سريعة  تكنولوجية  �بتكار�ت  تطرحها  كبرة 

�لقمة مناق�سة �لفر�س �لتي يقودها �لتحول �لرقمي.
و�أ�سار �سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي �إىل �لتغر 
ي��رك��زون على خلق  ب��ات��و�  �ل��ذي��ن  �ل��ع��امل  يف توجهات جت��ار �لتجزئة ح��ول 
جتارب �سخ�سية ثرية للعمالء تنا�سب متطلباتهم و�حتياجاتهم خ�سو�سا 
لتحفيز  �لدقيقة  �لبيانات  و��ستخد�م  �حلديثة  �لتقنيات  بدمج  �لبدء  مع 

�لعمالء على �لتفاعل مع �لعرو�س �ملتنوعة �لتي ت�ستهدفهم.
�لأو�سط  �ل�سرق  �لدولة ومنطقة  �لتجزئة يف  �أن يدرك جتار  �أهمية  و�أك��د 
و�سمال �أفريقيا �أن �عتماد �لتوجه �ملبتكر يف تلبية متطلبات �لعمالء عامل 

�أ�سا�سي يف �حلفاظ على ر�سا و�سعادة �ملتعاملني.
ولفت بوعميم �إىل �أن هذه �لقمة تعترب من�سة مثالية لقادة �لأعمال لبحث 
�لتحديات �لقائمة وبحث فر�س �لنمو و�آفاقها �لتي خلقتها �لتكنولوجيا 
�حل��دي��ث��ة و�مل��ب��ت��ك��رة ب��الإ���س��اف��ة �إىل �لإط�����الع ع��ل��ى م��رئ��ي��ات ق��ي��م��ة حول 

�لتوجهات �لأ�سا�سية �لتي تعيد �سياغة عامل �لتجزئة �لعاملي.
و�أ�سار مدير عام غرفة دبي �إىل �أن �لإمارة ت�سكل �لوجهة �لأبرز ل�ست�سافة 
هذه �لفعاليات �لهامة باعتبارها وجهة �أ�سا�سية لتجارة �لتجزئة يف �لعامل 
مع ��ستمر�ر جهودها جلذب �ملزيد من عالمات �لتجزئة �لعاملية توفرها 
ليناردو�س  بانو�س  ق��ال  جهته..  وم��ن  و�ملقيمني.  لل�سياح  ب���ارزة  لعرو�س 
رئي�س جمل�س �إد�رة د�ئرة قادة �لتجزئة يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 
يجد  حيث  �لتغر  من  حالة  حاليا  ي�سهد  �لعاملية  �لتجزئة  قطاع  �أن  �إىل 
جتار �لتجزئة �أنف�سهم يف حتدي للحفاظ على �مل�ستهلكني وتب�سيط رحلة 

ت�سوقهم وتقدمي جتربة �سخ�سية ومميزة لهم.

ختام معر�ص 740 لدعم 
امل�ساريع ال�سبابية يف عجمان

•• عجمان-وام:

�سهد معر�س “740” لدعم �مل�ساريع �لوطنية �ل�سبابية �لذي نظمه مركز �سباب 
25 م�سروعاً متنوعاً  �ل��زو�ر حيث �سهد م�ساركة  �إقباًل كبر�ً من قبل  عجمان 
�إىل  بالإ�سافة  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت  و�لعطور  و�لإك�س�سو�ر�ت  �لألب�سة  بني 
�لرئي�سي، مدير مركز �سباب عجمان،  �أحمد  �لعربية و�لغربية. وقال  �ملاأكولت 
�إن �ملعر�س حقق هدفه بدعم �ل�سباب وحتفيزهم على مو��سلة م�سو�ر �لطموح 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�سة  �لنعيمي،  قالت مر�  فيما  �لنرة  باأفكارهم  تكلل  �لذي 

للمعر�س �أن �ملعر�س �سيكون نقطة �نطالق �إىل معار�س �أخرى يف �مل�ستقبل.

»اإيكر�ص 2018« ينطلق 21 مار�ص
•• ال�شارقة -وام:

�خلام�سة  ن�سخته  يف   2018 “�يكر�س”  �لعقاري  �ل�ستثمار  معر�س  ي�سلط 
�ل�سارقة  �م���ارة  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �لعمر�نية  �لنه�سة  على  ..�ل�����س��وء 
و�لفر�س �ل�ستثمارية �لعديدة �لتي تزخر بها يف هذ� �لقطاع �حليوي �لذي 
�لعاملني  دع��م  �إىل  بالإ�سافة  �ل��دول��ة  يف  فعالية  �لقطاعات  �أك��رث  �أح��د  يعد 
ب��ه م��ن خ��الل �لرتويج  �ملرتبطة  و�ل��ق��ط��اع��ات �لخ���رى  �ل��ع��ق��اري  �لقطاع  يف 
على  لالطالع  وخارجها  �لدولة  من  �مل�ستثمرين  وجذب  �لعقارية  للم�ساريع 
�لتي  �ل�ستثمارية  و�لفر�س  �ل�سارقة  يف  �لعقاري  �لقطاع  م�ستجد�ت  �آخ��ر 
�لفر�س  �لهام وعر�س  �لقطاع  لهذ�  �لم��ارة  تقدمها  �لتي  يوفرها و�حلو�فز 
جتارة  غرفة  و�أع��ل��ن��ت  �لإم����ار�ت.  يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  �أم���ام  �ل�ستثمارية 
و�سناعة �ل�سارقة ود�ئرة �لت�سجيل �لعقاري وجمموعة عمل قطاع �لعقار�ت 
من  �خلام�سة  �لن�سخة  لأط��الق  �ل�ستعد�د�ت  كافة  �كتمال  عن  �ل�سارقة  يف 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  فعالياته  تقام  ..�ل��ذي   2018 “�يكر�س” 
�ل�سارقة وي�ست�سيفه  بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم 
�سعيد  وق��ال  �جل��اري.  مار�س   23-21 �لفرتة  خ��الل  �ل�سارقة  �ك�سبو  مركز 
�لعقار�ت  ق��ط��اع  عمل  ملجموعة  �لتمثيلية  �للجنة  رئي�س  �ل�����س��وي��دي  غ��امن 
�لعاملة حتت مظلة غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة �ن عدد �ل�سركات �مل�ساركة 
يف �لدورة �جلديدة للمعر�س �رتفع بن�سبة 50 باملائة مقارنة بالدورة �ملا�سية 
�ن ي�ستقطب �ملعر�س �لعديد من �مل�ستثمرين خا�سة �ن عدد� من  .. متوقعاً 
�ن  �ىل  �ل�سويدي  ولفت  �ملعر�س.  خالل  خا�سة  ��سعار�ً  �سيقدمون  �ملطورين 
من  عدد  لعقد  �لفر�سة  �ستتيح  �لعقاري  �ل�ستثمار  ملعر�س  �جلديدة  �ل��دورة 
ور�س �لعمل و�لندو�ت و�جلل�سات �حلو�رية �أثناء �ملعر�س يقدمها ويحا�سر بها 
عدد من روؤ�ساء �لدو�ئر �ملعنية ومدر�ء بع�س �ل�سركات �لر�ئدة يف �ل�ستثمار 
و�لتطوير �لعقاري يف �لإمارة بالتعاون مع د�ئرة �لت�سجيل �لعقاري بال�سارقة 
�لكبر  بالدور  �ل�سويدي  �سعيد غامن  �لعقار�ت. ونوه  وجمموعة عمل قطاع 
�لعقاري يف  �لت�سجيل  ود�ئ��رة  �ل�سارقة  و�سناعة  به غرفة جت��ارة  تقوم  �ل��ذي 
�لتعريف بفر�س �ل�ستثمار يف �لإمارة على كافة �مل�ستويات ويف خمتلف �ملحافل 
�لتطوير  ���س��رك��ات   ”2018 “�يكر�س  وي�ستهدف   .. و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
�لعقاريني  و�لو�سطاء  و�لوكالء  و�لإن�ساء،  �لبناء  وم��و�د  و�مل��ق��اولت  �لعقاري 
و�لت�سميم  �ملعماري  �لت�سميم  خدمات  و�سركات  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات  و�لبنوك 
�سركات  وك��ذل��ك  �ل��ع��ق��اري  ب��ال�����س��اأن  �ملعنية  �حلكومية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل��د�خ��ل��ي 
�لعقار�ت  وم��الك  �لعقار�ت  �إد�رة  وخدمات  �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  �لتاأمني 

و�سركات �خلدمات �لهند�سية و�سركات �إد�رة �مل�ساريع.

•• اأبو ظبي-الفجر:

نظم مركز �إد�رة �لنفايات -تدوير – �أبو 
�جلهات  مل�����س��وؤويل  تعريفية  ور����س  ظ��ب��ي، 
�حل��ك��وم��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة �ل���ظ���ف���رة وك�����و�در 
�لإر�ساد �لزر�عي مبركز �أبوظبي خلدمات 
�ملز�رعني وجهاز �لرقابة �لغذ�ئية، وذلك 
يف  �لظفرة،  مبنطقة  وي�سرتن  فندق  يف 
ياأتي  �جل���اري،  �ل�سهر  م��ن  ع�سر  �لثالث 
ذل���ك ���س��م��ن ج��ه��ود ت��دوي��ر �مل�����س��ت��م��رة يف 
باخلدمات  �حلكومية   �جل��ه��ات  تعريف 
�لتي يقدمها �ملركز بالإ�سافة �إىل عر�س 
م�ساريعها و�أهد�فها على �جلمهور، وذلك 
لتوطيد �لعالقات �ملهنية وتبادل �خلرب�ت 
ب��ني ت��دوي��ر و�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة ون�سر 
�لر�ساد  ك��و�در  بني  �لبيئي  �لوعي  ثقافة 
�أ�سحاب  توعية  من  وتكينهم  �ل��زر�ع��ي 
�مل��ز�رع و�مل��ز�رع��ني. وحر�ست تدوير من 

خالل �إقامتها للور�س �لتوعوية ملوظفي 
ن�����س��ر ثقافة  �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى 
منها  �ل�سليم  و�لتخل�س  �لنفايات  ف��رز 
م�ستد�مة،  �سحية  بيئة  على  و�ملحافظة 
وذلك تا�سياً مع خطط وتوجهات �إمارة 
�أبوظبي وتو�وؤما مع ��سرت�تيجية �ملركز، 
حيث قامت تدوير من خالل هذه �لور�س 
تقدمها  �لتي  بكافة �خلدمات  بالتعريف 
�ىل  �لتوعوية  �لفعالية  وق�سمت  تدوير. 
�جلهات  منها  �لأوىل  تخ�س  ور���س��ت��ني، 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  �مل��ع��ن��ي��ة يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
ب����دور ت��ل��ك �جلهات  ح��ي��ث مت �ل��ت��ع��ري��ف 
يف ن�����س��ر ث��ق��اف��ة �ل��ت��ع��ام��ل �ل�����س��ل��ي��م مع 
يف  م�ساهمتها  كيفية  ومناق�سة  �لنفايات 
نبذة  �إعطاء  �ىل  بالإ�سافة  ذلك،  حتقيق 
تقدمها  �لتي  �للوج�ستية  �خلدمات  عن 
تدوير يف جمال �إد�رة �لنفايات ومكافحة 
�فات �ل�سحة �لعامة، حر�ساً على تن�سيق 

�ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك ب��ني �مل��رك��ز و�جلهات 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  خل���دم���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لتعامل  �أل وهو  �لأك��رب  للهدف  حتقيقاً 
�ل���ن���ف���اي���ات ب�����س��ك��ل �سحي  �ل�����س��ل��ي��م م����ع 
�لثاين  �لق�سم  رك���ز  ح��ني  يف  وم�����س��ت��د�م. 
بالإر�ساد  �ملخت�سة  �ل��ك��و�در  توعية  على 
�ملز�رعني  خ���دم���ات  م���رك���ز  يف  �ل����زر�ع����ي 
وج��ه��از �ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ، ح��ول �أ�س�س 
�لتعامل �ل�سليم مع �ملخلفات �لناجتة عن 
�ملز�رع، ليقومو� بدورهم بتوعية �أ�سحاب 
�مل���ز�رع و�مل��ز�رع��ني ح��ول ذل��ك من خالل 
�عد�دها  مت  مب�سطة  توعوية  مل�سقات 
�مل�سمون  نقل  ل�سمان  لهم  ت��دوي��ر  م��ن 

�لتوعوي بطريقة فعالة.
و�أو���س��ح �مل��دي��ر �ل��ع��ام ب��الإن��اب��ة يف تدوير 
�أبوظبي(،   – �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  )م���رك���ز 
ملتقانا  �أن  �ل��ك��ع��ب��ي  ����س���امل  �ل���دك���ت���ور 
بالظفرة  �حلكومية  للجهات  �ل��ت��وع��وي 

�جلمهور  �أم�������ام  �مل����ج����ال  ل��ف��ت��ح  ي���ه���دف 
للنقا�س و�لتعرف على �خلدمات �ملتوفرة 
و�جلهود �ملبذولة يف جمال �إد�رة �لنفايات 
�لتعاون مع  بالإ�سافة لأهمية دورهم يف 

�لكربونية  �لب�سمة  تقليل  ع��ل��ى  �مل��رك��ز 
مع  �لبيئية، تا�سياً  �ل�ستد�مة  وحتقيق 
وروؤية  �أبوظبي  �إم���ارة  وتوجهات  خطط 

�لإمار�ت 2021.

ملتقى الأعمال الإماراتي اليوناين يبحث توطني فر�ص ال�ستثمار الواعدة بني البلدين
•• دبي-الفجر:

�ليوناين  �لإم��ار�ت��ي  �لأع��م��ال  ملتقى  بحث 
�لذي نظمه �حتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة 
بالدولة، بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة 
�لقت�ساد  وز�رة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  دب�����ي، 
متطلبات  �ل��ي��ون��ان��ي��ة،  �ل�����س��رك��ات  و�حت�����اد 
���س��ر�ك��ات فاعلة ون��اج��ح��ة يف  �إىل  �ل��و���س��ول 
�لقطاعات  وت��ن��م��ي��ة  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ت��وط��ني 
�لفر�س  �أب��رز  مناق�سة  ف�ساًل عن  �لو�عدة، 

�ل�ستثمارية يف �لبلدين. 
ح�����س��ر �مل��ل��ت��ق��ى �ل�����ذي ع��ق��د ب���دب���ي معايل 
وزير  �ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  �ملهند�س 
�لقت�ساد، ومعايل �لربوفي�سور جيورغو�س 
كاتروغالو�س �لوزير �ملناوب ل�سوؤون �لتجارة 
وماجد  �ل��ي��ون��ان،  جمهورية  يف  �خل��ارج��ي��ة 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��غ��ري��ر  �سيف 
دبي، وحميد حممد بن �سامل �لأمني �لعام 
�لعو�سي  �هلل  عبد  وفريدة  �لغرف،  لحت��اد 
�أع���م���ال �لإم�����ار�ت،  رئ��ي�����س جمل�س ���س��ي��د�ت 
120 جهة ميثلون  م��ن  �أك���رث  ومب�����س��ارك��ة 
كبار �أ�سحاب �لأعمال و�ل�سركات �لإمار�تية 

و�ليونانية.
و�أك����د م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان ب��ن �سعيد 
�أن  �مل��ل��ت��ق��ى  �مل���ن�������س���وري يف ك��ل��م��ت��ه خ����الل 
بعالقات  ت��ت��م��ت��ع��ان  و�ل���ي���ون���ان  �لإم���������ار�ت 
بناء  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة وجن��ح��ت��ا يف  �ق��ت�����س��ادي��ة 
����س���ر�ك���ات م�����س��ت��د�م��ة يف خم��ت��ل��ف جمالت 

�لتنمية. 
يوفر  �مل��ل��ت��ق��ى  ه����ذ�  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����س����ح 
و�لدفع  �لأف����ك����ار  ل���ت���ب���ادل  ث��م��ي��ن��ة  ف��ر���س��ة 
وتطوير  ل��ت��ن�����س��ي��ط  �مل�������س���رتك���ة  ب���اجل���ه���ود 
�لبلدين  ب��ني  �لقائم  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون 
يف �ل��ق��ط��اع��ات �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة وف���ق خطة 
مرحلة  ن��ح��و  �لن��ت��ق��ال  يف  ت�سهم  و����س��ح��ة 

جديدة من �ل�سر�كة. 
�لإمار�ت  دول��ة  “حتر�س  معاليه:  و�أ���س��اف 
على تكثيف �لتعاون و�جلهود �مل�سرتكة مع 
�ليونان يف �لعديد من �ملجالت ذ�ت �لهتمام 
�ل�سغرة  �مل�ساريع  مقدمتها  ويف  �مل�سرتك، 
و�ملتو�سطة و�لبتكار وريادة �لأعمال، ف�ساًل 
مثل  �مل�سافة  �لقيمة  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  ع��ن 
و�لزر�عة  و�ل�����س��ي��اح��ة  و�ل�����س��ن��اع��ة  �ل��ت��ج��ارة 
هذ�  خ��الل  من  ون�سعى  �ملتجددة،  و�لطاقة 
�مللتقى �إىل تعزيز �حلو�ر و�لتن�سيق �مل�سرتك 
بهدف تي�سر �ل�ستثمار�ت �ملتبادلة يف هذه 
وبر�مج  م�ساريع  �إىل  وترجمتها  �مل��ج��الت 
م�ساحلنا  وت��خ��دم  �سر�كتنا  ت��دع��م  ت��ع��اون 

�مل�سرتكة«.
�لتجارية  �ل�����س��ر�ك��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���اف 
منو  م��ع��دلت  ت�سهد  �لبلدين  ب��ني  �لقائمة 
�ل��ت��ب��ادل �لتجاري  م��ت��ز�ي��دة، ح��ي��ث جت���اوز 
مليون   212 �لبلدين  ب��ني  �لنفطي  غ��ر 
دولر �أمريكي يف �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من 
عام 2017، بنمو ن�سبته 10% عن �لفرتة 
هذ�  بلغ  ح��ني  2016، يف  ع��ام  م��ن  نف�سها 
�لتبادل يف عام 2016 نحو 277.6 مليون 
دولر، وبلغ متو�سط منو �لتبادلت �لتجارية 
�ل�������س���ن���و�ت �خلم�س  �ل��ب��ل��دي��ن خ����الل  ب���ني 
�أن  معاليه  متوقعاً   ،8.4% نحو  �لأخ��رة 
تو��سل عالقات �لبلدين منوها ب�سكل �أكرب 
خالل �ملرحلة �ملقبلة، يف ظل رغبة �لبلدين 
جديدة  وحم����رك����ات  ف���ر����س  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف 
وم�ساعيهما  �ل��ت��ن��م��وي،  تعاونهما  لتعزيز 
وتنمية  �ل�ستثمار  مناخ  لتطوير  �ملتو��سلة 

بيئة �لأعمال �لتجارية فيهما.
و�أ���������س��������ار �ل�����ربوف�����ي�����������س�����ور ج����ي����ورغ����و�����س 
ل�سوؤون  �مل���ن���اوب  �ل���وزي���ر  ك���ات���روغ���ال���و����س، 
�لتجارة �خلارجية يف جمهورية �ليونان �إىل 
�لقت�سادية  �لعالقات  بتعزيز  ب��الده  رغبة 

�لإم����ار�ت وخ�سو�ساً يف جمالت  دول��ة  م��ع 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرة  و�مل�ساريع  �ل�سياحة 
�أن �لنمو يف �قت�ساد بالده خالل  �إىل  لفتاً 
 ،1.8% �إىل   1.6 �ملا�سي ترو�ح بني  �لعام 
�ملحلي  �لناجت  يف  منو  بتحقيق  توقعات  مع 
�ل����ع����ام �جل��������اري يبلغ  �لإج�����م�����ايل خ�����الل 

.2.5%
�أهمية �لتعاون يف  �إىل  ولفت �لوزير �ملناوب 
قطاع �ل�سياحة حيث ت�ساهم �ل�سياحة حالياً 
بحو�يل %37 من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
لليونان يف ظل ��ستقطابها لأعد�د متز�يدة 
يف  �سائح  مليون   13 وبلوغهم  �ل�سياح  من 
�ل��ع��ام 2017، م�����س��ر�ً يف ه��ذ� �مل��ج��ال �إىل 
�لإمار�ت  دولة  مع  �جلهود  بتن�سيق  �لرغبة 
�لعربية �ملتحدة لالرتقاء مبجالت �لتعاون 

�مل�سرتكة يف �لقطاع �ل�سياحي.

ا�ستدامة العالقات 
�سيف  م��اج��د  ق���ال  �لف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  ويف 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لغرير، 
�ساهمت  عديدة  ت��ط��ور�ت  �أن  دب��ي  و�سناعة 
ب���ت���وط���ي���د �ل����ع����الق����ات �لق���ت�������س���ادي���ة بني 
و�ليونان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
لها يف  �سفارة  �فتتاح  �لدولة  ق��ر�ر  و�أب��رزه��ا 
�ل���ط���ر�ن �ملبا�سر  �أث��ي��ن��ا، وت��و���س��ع خ��ط��وط 
�ل��ب��ل��دي��ن، وت��وق��ي��ع م���ذك���ر�ت تفاهم  ب���ني 
وحماية  �ل��ط��ر�ن  ق��ط��اع  يف  ��سرت�تيجية 

�ل�ستثمار�ت وجتنب �لزدو�ج �ل�سريبي. 
و�أ�سار �لغرير �إىل �أن حجم �لتبادل �لتجاري 
 191 بلغ  و�ليونان  دبي  بني  �لنفطي  غر 
�لوىل  �لت�سعة  �لأ�سهر  درهم خالل  مليون 
�آفاق  �إىل وج���ود  م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، لف��ت��اً 
لتعاون �كرث ��ستد�مة يف �مل�ستقبل، يف حني 
متنوعة  رئي�سية  قطاعات  يف  �لتعاون  يربز 
�لغذ�ئية  و�ل�������س���ن���اع���ات  �ل���ط���اق���ة  ت�����س��م��ل 

و�ملنتجات �ل�سيدلنية و�خلدمات �مل�سرفية 
و�لت�سييد و�لبناء وتقنية �ملعلومات.

منو القطاع اخلا�ش 
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى �أع�����رب �أم����ني ع���ام �حتاد 
�ل����غ����رف ح���م���ي���د حم���م���د ب����ن �����س����امل، ب����اإن 
و�لتجارية  �ل�ستثمارية  �ل�سر�كات  تفعيل 
ب��ني �أ���س��ح��اب �لأع���م���ال يف دول����ة �لم����ار�ت 
و�ل��ي��ون��ان و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �ل��رتوي��ج ل��ه��ا عرب 
�ملعار�س  وتنظيم  �لعمال  ملتقيات  �إقامة 
�لتجارية و�ل�سناعية و�لنوعية �ملتخ�س�سة، 
�لقت�سادية  و�مل��وؤ���س��ر�ت  �ملعلومات  وت��ب��ادل 
و�لأفكار  و�لت�سهيالت  �خل��دم��ات  وت��ق��دمي 
�إىل تطوير  ت��وؤدي  �أن  �ساأنها  و�ل��رب�م��ج من 
�ملختلفة،  �ل���ت���ج���اري���ة  �لأن�������س���ط���ة  وت��ن��م��ي��ة 
�لت�سال بني  وق��ن��و�ت  �ل��رو�ب��ط  وتعزز من 
ف�سال  �لبلدين.  ك��ال  يف  �لأع��م��ال  �أ�سحاب 
�ملنظمة  و�لقو�نني  بالأحكام  �لتعريف  �ىل 
و�مل�سجعة لال�ستثمار �لأجنبي و�لت�سهيالت 
�ملمنوحة للم�ستثمرين �لأجانب يف �لإمار�ت 

و�ليونان.
بلدينا  �لتجارية بني  �لعالقات  �إن  مو�سحاً 
�لرغم  على  �لطموح  م�ستوى  دون  ز�ل��ت  ل 
120 �سركة يونانية،  �أك��رث من  من وج��ود 
يف خمتلف �لقطاع���ات عل���ى ر�أ�سها �ل�سركات 
�لعقارية.  �لتطوير  م�ساريع  يف  تعمل  �لتي 
�ملزيد  �إىل  �لعالقات  ه��ذه  تنمو  �أن  متمنياً 
�ل��ت��ق��دم و�ل��ت��ط��ور ل���س��ي��م��ا و�ن حجم  م��ن 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س �لم���ار�ت���ي ق��د من��ا �أكرث 
% خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية   5 من 
�مل�سجلني  �لع�������س���اء  ع�����دد  و����س���ل  ب��ح��ي��ث 
�ألف   500 �أك����رث م��ن  �ل��ت��ج��اري��ة  ب��ال��غ��رف 
تبوؤ�  �ىل  ف�سال   .2017 ع��ام  نهاية  ع�سو 
يف  �قليميا  �لول  للمركز  �لم�����ار�ت  دول���ة 
و�ملركز  �لع��م��ال  مم��ار���س��ة  �سهولة  ت��ق��ري��ر 

و�لتنمية  �لع��م��ال  ري���ادة  موؤ�سر  �ل��ث��اين يف 
�لعاملية لعام 2018.

مناخ ال�ستثمار  
وز�رة  يف  �ل�ستثمار  �د�رة  م��دي��ر  وع��ر���س��ت 
ملحة  �مللتقى  خ��الل  �ليوحه  هند  �لقت�ساد 
�ل�ستثمار  ومناخ  �لم��ار�ت��ي  �لقت�ساد  عن 
�ملقدمة  و�لت�سهيالت  و�حل��و�ف��ز  و�لفر�س 

للم�ستثمرين.
بالقت�ساد  �ل���ق���وة  ع��ن��ا���س��ر  �إىل  و�أ�����س����ارت 
�لتناف�سية للدولة بني دول  �لوطني و�مليزة 
و�ل�ستقر�ر  �لأم�����ن  ت��وف��ر  جل��ه��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لناظمة  �لع�سرية  و�لقو�نني  و�لت�سريعات 
و�لأيدي  �ل�سرت�تيجي  ملوقعها  بالإ�سافة 

�لعاملة �ملدربة و�ملوؤهلة.
وتطرقت �ليوحه لأهم �لفر�س �ل�ستثمارية 
بخا�سة  �لم�������ار�ت  دول�����ة  ت��ت��وف��ر يف  �ل���ت���ي 
و�ملتجددة  �ل��ب��دي��ل��ة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
و�ملو�نئ  و�مل����ط����ار�ت  و�ل���ط���رق  و�ل�����س��ي��اح��ة 

و�لقطاع �ل�سحي وتكنولوجيا �ملعلومات.
كما قدمت �لوكالة �لر�سمية لدولة �ليونان 
�لقت�ساد  وز�رة  رع��اي��ة  حت��ت  تعمل  و�ل��ت��ي 
و�ل�سادر�ت،  �ل�ستثمار  لت�سجيع  و�لتنمية، 
ك�سريك  ج���اذب���ي���ة  �أك�����رث  �ل���ي���ون���ان  وج���ع���ل 
ب��ي��ئ��ة وفر�س  ح���ول  ع��ر���س��ا  جت����اري دويل، 
باأن  م��وؤك��دة  �ل��ي��ون��ان  يف  �ل�ستثمار  وم��ز�ي��ا 
�ل�ستثمارية  �لفر�س  م��ن  �لعديد  هنالك 
�ل��و�ع��دة على �ل��رغ��م م��ن �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
تو�جه �لقت�ساد �ليوناين. وت�سمن �مللتقى 
لقاء�ت �عمال ثنائية بني ��سحاب �لعمال 
�لإمار�تيني و�ليونانيني تثلت يف قطاعات 
و�لب��ن��ي��ة �جلاهزة  و�لإن�������س���اء�ت  �لأغ���ذي���ة 
و�ل�سياحة وم�ستح�سر�ت �لتجميل و�لعناية 
�لقانونية  و�خل��دم��ات  و�مل�سارف،  �ل�سحية 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت.
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 مذكرة  العالن املدعى عليه بالن�سر    

                        �ىل �ملدعي عليه/ �ليا�سر لالعمال �لفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة بتاريخ 2018/3/20 يف �ل�ساعة 11.00 �سباحا 

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل ، بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 

و�حلكم م�سمول �ملعجل بال كفالة

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي  261/2018
عمايل جزئي  258/2018

م
1
2

��سم �ملدعي
 حممد رم�سان �بر�هيم �سمر�ين 

�سامح عبد�حلميد عبد�لرحيم عطيه 

مبلغ �ملطالبة
5767 درهم + تذكرة �لعودة 
5853 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
يف  الدعوى 2017/3850  جتاري جزئي 

�ل�سادة �ملدعي عليهما / 1- �سر مارك ملو�د �لبناء - �س ذ م م 
2- بال�سوبر�مانيان  �سرينفا�سان )ب�سفته �لكفيل �ل�سخ�سي �سر مارك ملو�د �لبناء - ذ م م ( 

مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / �سركة �خلليج للتمويل - �س م خ  - فرع ل�سركة  
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبر� ح�سابيا  بالدعوى مبوجب �حلكم �ل�سادر به  فاإننا ندعوكم 
حل�سور �جتماع خربة وذلك يوم �لحد  �ملو�فق 2018/3/18  يف تام �ل�ساعة �حلادية ع�سر ظرها ، 
مبقر مكتبنا �نرت� لال�ست�سار�ت �ملالية ، ذلك بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بروت - بناية 
�مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت - وبذ�ت �لبناية 
يوجد بنك دبي  �لتجاري تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى �لطالع و �إح�سار كافة 

ما لديكم من م�ستند�ت مرتجمة �ىل �لعربية و�حلر�س على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املحا�سبي  وامل�سريف  
 د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
   يف  الدعوى 2017/2340  جتاري كلي    

�ملدعي عليها / �سركة نيو بوي �ل�سعودية للتجارة �ملحدودة 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري فرع   

�ل�سادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  م�سرفيا  خبر�  تعيينا  مت  و�أنه  دبي  حماكم  �أمام 
بالدعوى �أعاله فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة بالدعوى وذلك يوم �لثنني �ملو�فق 
2018/3/19  يف تام �لو�حدة ظهر� مبقر مكتبنا �نرت� لال�ست�سار�ت �ملالية  وذلك بالعنو�ن 
�لتايل : دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بروت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 
مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري تليفون 
: 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى �لطالع و �إح�سار كافة ما لديكم من م�ستند�ت 

و�حلر�س على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املحا�سبي  وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم  2017/876 جتاري )جزئي( 

اإعالنكم بورود تقرير اخلربة - بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية 

�ىل �ملدعى عليه / عامل ت�سابال - ذ م م  وميثلها / حممد �مني ت�سابال ، جن�سيته / 
�قام �ملدعي / قا�سم حممد قا�سم - ��سرت�ليا �جلن�سية ، جن�سيته / ��سرت�ليا 

�ل�سيخ  طريق   - دبي  باإمارة  �لكائن  �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  �لريامي  مكتب   / عنو�نه 
ز�يد - تيكوم - مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408  

�لدعوى برقم /2017/876 )جتاري جزئي( - عجمان 
ومو�سوعها : �ملطالبة مببلغ  228046.28 درهم  

فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�ساعة 8.30 من يوم 19 �سهر مار�س ل�سنة 2018 م - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك 

مدعي عليه  - حرر بتاريخ  2018/2/28 
  مكتب اإدارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم  2017/860 مدين )جزئي( 
اإعالنكم بورود التقرير   - بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعى عليه / عامل ت�سابال - ذ م م  وميثلها / حممد �مني ت�سابال ، جن�سيته / 

�قام �ملدعي /قا�سم �لطاف ، ن�سيمة �ساندلي ، �جلن�سية ، ��سرت�ليا ،  ��سرت�ليا 
عنو�نه / مكتب �لريامي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي - طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم 
- مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 ، مكتب �لريامي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن باإمارة دبي - 

طريق �ل�سيخ ز�يد - تيكوم - مبنى �ل�سعفار 1 - مكتب رقم 2408   
�لدعوى برقم /2017/860 )مدين )جزئي( - عجمان 

ومو�سوعها : �ملطالبة مببلغ  192.049.95  درهم  
فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف 
�ل�ساعة 8.30 من يوم 20  �سهر مار�س ل�سنة 2018 م - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك مدعي عليه  - حرر 

بتاريخ  2018/3/6 
  مكتب اإدارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2016/2015 
�إىل �ملحكوم عليه / �حمد �سامل �سعيد حمد �ملهري 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد �أ�سدرت بحقك 
حكما يف �لدعوى رقم 2015/1778 مدين )كلي( - يق�سى باإلز�مك بدفع مبلغ 
 / له  �ملحكوم  �ن  ، وحيث  و�مل�ساريف  �لر�سوم  �سامال  دره��م   )1176200( وق��دره 
بنك �لحتاد �لوطني  -  قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�سجل �لتنفيذ حتت رقم 
2016/2015 لذ� �أنت مكلف ب�سد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
ن�سر �لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ح�سب �ل�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2017/7592 مطالبات ب�سيطة 
�ملرفوعة من �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - ذ م م 

�ىل �ملدعي عليه / حممد �ساجد نظر ح�سني   
مبلغ  للمدعية  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م   -: �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
قدره 4910 درهم )�ربعة �لف وت�سعمائة وع�سرة در�هم( و�لز�م �ملدعية و�ملدعي عليها 
�تعاب  مقابل  درهم   200 مببلغ  عليه  �ملدعي  و�لز�م  و�مل�سروفات  بالر�سوم  باملنا�سب 

�ملحاماة ، ورف�ست فيما ز�د عن ذلك من طلبات.  
 ، لالعالن  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�سار �ليه و�ستتخذ بحقكم �ليجر�ء�ت 

�لقانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/7622 مطالبات ب�سيطة 

�ملرفوعة من �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - ذ م م   
�ىل �ملدعي عليه / �سهز�د علي جولز�ر �حمد   

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري :- بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 2900 درهم )�لفي وت�سعمائة درهم( و�لز�مه بالر�سوم و�مل�سروفات ، ومبلغ 

300 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست فيما ز�د عن ذلك من طلبات.  
لالعالن،  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
بحقكم  و�ستتخذ  �ليه  �مل�سار  �حلكم  على  منكم  طعن  دون  �مليعاد  هذ�  وبفو�ت 

�ليجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
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ق�سم التنفيذ  -  اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 3057  ل�سنة 2017    
�للكرتوميكانيكية  و�مل��ق��اولت  للمالحة  �خلليج  �طل�س  عليهم/1-  �مل��ح��ك��وم  �ىل 

�لبحرية - ذ م م  2- �أنور �إ�سماعيل حممد �حمد �لزرعوين 3- جالني �وهار� 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بتاريخ 2016/4/30 يف �لق�سية رقم 284 ل�سنة 2016 مدين جزئي بالز�مكم 

بدفع مبلغ وقدره )349594( درهم  
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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ق�سم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2729  ل�سنة 2017    
�ىل �ملحكوم عليه / حممد مو�سى حممد خد�م مبارك �لكندي  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )602955( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 5 % من تاريخ 2016/11/19 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
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ق�سم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2728  ل�سنة 2017 
�ىل �ملحكوم عليه / علياء �سامل علي �لزد جايل   

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )137799( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 5 % من تاريخ 2016/6/19 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 89  ل�سنة 2018    

�ىل �ملحكوم عليه / �نور ��سماعيل حممد �حمد �لزرعوين  
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )26579( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 4% من تاريخ 2015/11/25 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2616  ل�سنة 2017    

�ىل �ملحكوم عليه / مالك نو�ز �خرت بن مالك غالم   
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��سدرت بحقكم 
حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )30598( درهم ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

بو�قع 5 % من تاريخ 2015/7/21 حتى �ل�سد�د �لتام.   
ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر  ويف 
�لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  حال 

�لق�سية يف غيابك
عن رئي�ش مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/9889 عمايل جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- نياز حممد لالعمال �لكهروميكانيكية- �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/1/8  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ فرهاد ح�سني �حمد ح�سني بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 4915 درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما 
مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �آخر و�لزمتها باملنا�سب من 
�مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4270  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-فاطمة �لزهر�ء �دري�س �زمي  جمهول حمل �لقامة مبا 
حممد  عبد�هلل  روؤي��ا   / وميثله  �لتاأمني  لو�ساطة  �لو�سط  �ل�سرق  �ملدعي/  �ن 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لعو�سي   
مببلغ وقدره )37.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف وتعاب �ملحاماة و�لفائدة %9 
من تاريخ �ل�ستحقاق   وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  
�ملو�فق  2018/3/26  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/467  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ميان ح�سن ح�سن همايون خان 2- ح�سن همايون خان همايون 
��سرت  )ف��رع من  ��سرت  �ملدعي/ م�ست�سفى  �ن  �لقامة مبا  خ��ان  جمهول حمل  �سعيد 
دي �م هيلث كر - �س م ح )فرع دبي (   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره 
)180322 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/3/19   
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/238 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: بنك �خليج �لأول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق 
�ملنفذ �سده : عمرو بدير عو�س رم�سان ، وعنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منقطة بور�سعيد - يعلن علىمقر عمله ، �سركة 

�لدولية لالجهزة �للكرتونية - بناية �لحتاد - �لطابق رقم 8 مكتب رقم 807 ، خلف ديرة - �سيتي �سنرت 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/3/21 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - رقم �لر�س : 

عطاء.  لعلى  يباع   ، درهم(   3.200.000.00( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مرتمربع   560.86  : �مل�ساحة   -  394
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر-للمنفذ �سده 
فى الدعوى رقم 2016/675  تنفيذ عقاري

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �س م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث 

�ملنفذ �سده : رجنيف �سينك �ناند - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي ، بردبي - �سارع �ملنخول - مركز �لعني - �سقة رقم 
)414( بجو�ر ��سبين�س - بالقرب من مركز �خلليج 

�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  5.00 م�ساء� ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2018/3/21 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن �ر�س وما عليها من بناء مبنطقة و�دي �ل�سفا 2 رقم �لر�س 1360 رقم 

�لبلدية 8406-643 - �مل�ساحة : 540.14 مرت مربع - �لتقييم : 4.500.000.00 درهم. 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2017/238  تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: بنك �خليج �لأول - فرع دبي 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق 

�ملنفذ �سده : عمرو بدير عو�س رم�سان ، وعنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منقطة بور�سعيد - يعلن علىمقر عمله ، �سركة 
�لدولية لالجهزة �للكرتونية - بناية �لحتاد - �لطابق رقم 8 مكتب رقم 807 ، خلف ديرة - �سيتي �سنرت 

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/3/21 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - رقم �لر�س : 

عطاء.  لعلى  يباع   ، درهم(   3.200.000.00( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مرتمربع   560.86  : �مل�ساحة   -  394
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

 مذكرة اعادة الإعالن املدعى عليه بالن�سر
                             �ىل �ملدعي عليه/  موؤ�س�سة �سمو�س �مل�ستقبل ملقاولت �لبناء 

نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 
لها جل�سة بتاريخ 2018/3/20 ، يف �ل�ساعة 11.00 �سباحا 

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  �ىل  بال�سافة   ، �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت 

و�حلكم م�سمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 173/2018 عمايل جزئي
179/2018 عمايل جزئي
181/2018 عمايل جزئي
183/2018 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
حممد �ل�سيد عبد�لاله 

موؤمن لطفي علي �بر�هيم 
لوؤي حممد عبد�لعزيز عبد�هلل 

خالد خلف توفيق ثابت 

مبلغ �ملطالبة
17457 درهم + تذكرة �لعودة
16555 درهم + تذكرة �لعودة
8333 درهم + تذكرة �لعودة

16949 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليه/ �لليو�ن للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2018/3/21 �ل�ساعة 8.30

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذ� 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �يام على �لقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف. 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 1985/2018 عمايل جزئي
1986/2018 عمايل جزئي
1987/2018 عمايل جزئي
1988/2018 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
فاروق ح�سن هار�ن علي 

فاروق مياه نور مياه 
هارد�ن ر�جبون�سي د�ني�س ر�بجون�سي 

حممد جاهنجر عالم حممد كوربان علي 

مبلغ �ملطالبة
 12685 درهم + تذكرة �لعودة

 14575 درهم + تذكرة �لعودة 
12797 درهم + تذكرة �لعودة 
14405 درهم + تذكرة �لعودة 

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/9236  عمايل جزئي             
�أن  �أب��ازر يو�سف نا�سر م��دين   جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعى عليه/1- 
عبد�هلل   / وميثله  م  م  ذ  �س   - �ملو��سالت  و�نظمة  خلدمات  �ملدعي/فالرت�ن�س 
مبارك حممد حوفان �ملن�سوري -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
�ل�سكوى  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   10000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB176134381AE/2017(
2018/3/19 �ل�ساعة 9.30 �سباحا  بالقاعة : Ch.1.B.10   لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/9312 عمايل جزئي                                                

بان  نعلنكم  �لقامة  ح  جمهول حمل  م  م   - ينغ ومبني كونرتولز  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/1/2  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
درهم   )315.933( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ر�جن���رز  �أح��م��د  تا�سر 
)ثالثمائة وخم�سة ع�سر �لف وت�سعمائة وثالثة وثالثون درهم( و�لفائدة �لقانونية عنه 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية لل�سد�د �لتام عد� �لف�سل �لتع�سفي فمن �سرورة 
�تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ خم�سة  �مل�سروفات  باملنا�سب من  و�لزمتها  نهائيا  �حلكم 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  �ملحاماة 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/106  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة بالنتي�سن هولدينجز - م ح ) ذ م م(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عزت عزت حممد جعفر وميثله / حبيب حممد �سريف عبد�هلل 
�لربعاء   ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2013/723 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  باحلكم  نعلنكم   - �مل��ال 
وقدره  مبلغ  ب�����س��د�د  1-ب��ال��ز�م��ك��م  وذل���ك  تنفيذيا  �سند�  باعتباره   2016/3/9 ب��ت��اري��خ  
�ىل  وت�سليمه  �ل�سد�د  تام  حتى   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )10850025.20(
طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 2- بف�سخ 
�لعقد �سند �لدعوى �ملوؤرخ 2005/11/15 �ملربم بني �ملدعي عليها �لوىل و�ملدعي عن عقار 
�لتد�عي.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1947  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   �حلر��سة  خلدمات  �لبحر  1-ن�سور   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ح�سن مياه عبد�جلليل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )47970 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB180475441AE وحددت لها 
 ch1.B.10:بالقاعة 09.30 �س  �ل�ساعة   2018/3/25 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1386  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بر�ستيج تيم للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ح�سني  حممود  ح�سني  /مق�سود  �ملدعي  �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )42448 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB180371938AE وحددت لها 
 ch1.B.10:بالقاعة 09.30 �س  �ل�ساعة   2018/3/18 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/449  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م  جمهول  �ىل �ملدعي عليه / 1-جولد �ستار مارك خلدمات �ل�سحن 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د ي��ا���س��ني ر���س��ا حم��م��د ح�سني ق��د �أقام 
 17287( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
�لثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB990878501AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/3/27 �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1092  عمايل جزئي
جمهول  ������س.ذ.م.م   �لفنية  ل��الع��م��ال  �لبا�سم  1-�ل��ف��ج��ر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  ق��د  ��سماعيل عبد�حلافظ  �مل��دع��ي /ول��ي��د حممد  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 27848( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
�خلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB991093465AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/3/29 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1976  عمايل جزئي
ذ.م.م   ل��الت�����س��الت  �ي  �ل  �ي  ت��ي  �����س  ت��ي  �م  / 1-���س��رك��ة  ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  �ىل 
جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ع�����س��ام رج���ب �ل�����س��ام��ي حم��م��د قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   36000(
�خلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB991367445AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/3/22 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2498  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ن�سور �لبحر خلدمات �حلر��سة �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /عبد �حلنان مولنا عبد�جلليل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )39556 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB180721688AE وحددت لها 
 ch2.E.22:بالقاعة 08.30 �س  �ل�ساعة   2018/3/25 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11408  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جنوم �لبد�ع لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  خمائيل  فخرى  ملعى  /لظيم  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16129 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB177960453AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/4/3 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة رقم
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1344  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عر�سا كوناين للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد ب�سر حممد علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   71106( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB180057142AE وحددت لها جل�سة 
يوم �لحد �ملو�فق 2018/3/18 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة رقم:ch1.B.10 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/11111  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- فورت�س �ت�س ��س �ي للتدريب على �جر�ء�ت �ل�سالمه �ملهنية 
�س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
2018/2/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بر حممد �سلطان �سلطان بالز�م 
ع��ودة �ىل موطنه  دره��م وبتذكرة  للمدعي مبلغ )52400(  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها 
�خر  رب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل  نقد�  قيمتها  �و  عيننا  �ل�سياحية  �لدرجة  على 
و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه 
منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/10484  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- كافية ريرتو جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
ل�سالح/�سعبان  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/1/17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها 
للمدعي مبلغ )29.669(  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �سعد�وي  علي عبد�حلليم 
درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�سياحية عينا �و قيمتها نقد� ما مل 
يلتحق �ملدعي بالعمل لدى رب عمل �خر عند تنفيذ �حلكم وباملنا�سب من �مل�سروفات 
و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/6439  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  و�لع���الن  للدعاية  دور  �وت  �ستار  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/9  يف �لدعوى 
�ملحكمة مبثابة  �عاله ل�سالح/�ساما بروين حممد مرت�سى خان بحكمت  �ملذكورة 
وتذكرة  دره��م   )31822( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �حل�سوري 
�لتحقت بخدمة �ساحب عمل  قد  تكن  ما مل  يقابلها  ما  �و  عينا  ع��ودة �ىل وطنها 
�خر و�لزمتها �مل�سروفات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1412  مدين  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- مهند جميل ح�سن عوي�س جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/25  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/لو�سي كالير وود بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
)مائتي �لف درهم( وفائدة بن�سبة 9% من تاريخ �ملطالبة يف:2017/4/26 حتى 
�ل�سد�د �لتام و�لزمته بامل�ساريف خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/12587  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  دبي  فرع   - ذ.م.م  للمقاولت  كومودور  �سركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/30  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/حممد �ساه مر �كرب يون�س بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
يلتحق  مل  ما  نقد�  �و  عينا  لوطنه  �لعودة  وبتذكرة  دره��م   )17780( مبلغ  للمدعي 
و�مل�سروفات  �لر�سوم  من  وباملنا�سب  �حلكم  تنفيذ  عند  �خ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة 
لال�ستئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة �حل�سوري  ذلك من طلبات  عد�  ورف�ست 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3322  عمايل جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول  �لثقيلة  بال�ساحنات  �لعامة  �ملو�د  �ملطينه لنقل  �ملدعي عليه/1-نور  �ىل 
�مل��ذك��ورة �عاله  �ل��دع��وى  �ق��ام  ي��ار حممد ح�سني قد  حمل �لق��ام��ة مبا �ن �ملدعي/مب�سر 
�لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم  ب��ت��اري��خ:2018/1/31  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه 
لكي  �لتحقيق  �ىل  �لدعوى  باحالة  �ملو�سوع  �لف�سل يف  وقبل  �ملحكمة ومبثابة �حل�سوري 
يثبت �ملدعي بكافة طرق �لثبات مبا فيها �لبينة وقر�ئن �لحو�ل قيمة �لجر �ملتفق عليه 
و�نه حتمل م�سروفات �لقامة و�ل�سمان �لبنكي وقيمة ما حتمله و�سرحت للمدعي عليها 
�مل��و�ف��ق:2018/3/18 �ل�ساعة:10  بالنفي بذ�ت �لطرق وحددت للتحقيق جل�سة يوم �لحد 
�سباحا مبكتب �لقا�سي على �ن ينتهي يف ذ�ت �جلل�سة وعلى �خل�سوم �ح�سار �سهودهم لهذه 
�جلل�سة و�بقت �لف�سل يف �مل�سروفات وعلى �ملدعي �عالن �ملدعي عليها باحلكم �لتمهيدي 

و�جلل�سة بالن�سر، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لحد:2018/3/18 �ل�ساعة:. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1833  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �لن �سور�ن�سون ب�سفته مدير و�سريك يف �سركة 
�لنيل لل�سر�فه - فرع دبي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �لنيل 
لل�سر�فة - فرع دبي )�سركة تو�سية ب�سيطة(  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/1111 جتاري كلي بتاريخ:2017/9/26     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/3/25 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/476  مدين جزئي

�لعثمان  ثامر م�سطفى حممد   -2 م.د.د.����س  ك��ار  رينت  غ��الردو  عليه/�سركة  �ملدعي  �ىل 
ب�سفته مدير �سركة غالردو رينت �يه كار م.د.د.�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
قد  �لزعابي  �سالح  مفتاح  علي  وميثله:�حمد  ����س.ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاأجر  خيول  �سركة 
وقدره  مببلغ  بالت�سامم  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�لدعوى  �قامة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   )150000(
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2018/3/19 �ل�ساعة:08:30�س 
بالقاعة:ch.2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3308  جتاري جزئي
�ملدعي/�مين  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �ملن�سف  بنت  �مل��دخ��ل/ر�ن��ي��ة  �خل�سم  �ىل 
حممد علي حممد �حللي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهما �لول 
يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )300.000(  بان  بينهما  بالت�سامن و�لت�سامم فيما  و�لثاين 
بالدعوى  �مل��ق��دم  �ل�سيك  ��ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م 
ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �ملدخلني  و�خل�سمني  و�لزمتهما  �لتام  �ل�سد�د  تام  وحتى 
�ل�ساعة:08:30�س  �مل���و�ف���ق:2018/3/25  �لح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب 
بالقاعة:ch.1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/408  جتاري جزئي

�ن  �مل��دع��ي عليه/كولمو لت��ي��ل حممد علي جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �ىل 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  ������س.ذ.م.م  �ل�����س��ي��ار�ت  ل��ت��اأج��ر  �مل��دع��ي/ف��ا���س��ت �ستي 
�مل��دع��ي ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ وق����دره )11440( درهم  ب���ال���ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
�ملو�فق:2018/3/27  �لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch.1.C.13 لذ�  �ل�ساعة:08:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/611  جتاري جزئي

�لعلم جهانكير جمهول حمل �لقامة  �ملدعي عليه/حممد ديد�ر  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ن�سر توند�نتافيد� كانيان كاندي كاندي قد �أقام عليك 
و�مل�ساريف.  و�ل��ر���س��وم  �سريك  ب��اخ��ر�ج  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2018/3/29 �ل�ساعة:08:30�س 
ميثلك  م��ن  �أو  ب��احل�����س��ور  مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch.1.C.14:بالقاعة
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/161  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/من�سور خود جا�سته جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�ميك�س )�ل�سرق �لو�سط( �س.م.ب )م( �لمار�ت وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم 
�جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م   )677.409.55(
ي��وم �لحد  �ل��ت��ام. وح���ددت لها جل�سة  �ل�����س��د�د  ت��اري��خ �ل�ستحقاق وح��ت��ى  م��ن 
فاأنت  ل��ذ�   ch.1.C.15:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:09:30���س  �مل���و�ف���ق:2018/3/25 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1123  جتاري كلي 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ق�سقايى  مطعم  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ير�ن  ����س���ادر�ت  ل�سالح/بنك  �ع���اله  �مل���ذك���ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/5/29 ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها 
�ول:بالز�م �ملدعي عليهم �لوىل و�لثاين و�لثالثة و�لر�بعة بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعي مبلغ 
)76.723.095.96( درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف:2016/4/7 وحتى �ل�سد�د 
�ملدعي  مع  بالت�سامن  �لبيان  �سالفة  باملديونية  و�ل�ساد�س  �خلام�سة  عليهما  �ملدعي  ثانيا:�لز�م   - �لتام 
عليها �لوىل يف حدود مبلغ )5.800.000( درهم - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليهما �ل�سابعة و�لثامن باملديونية 
�سالفة �لبيان بالت�سامن مع �ملدعي عليها �لوىل يف حدود مبلغ )4.200.000( درهم - ر�بعا:�لز�م �ملدعي 
مبلغ  حدود  يف  �لوىل  عليها  �ملدعي  مع  بالت�سامن  �لبيان  �سالفة  باملديونية  و�لعا�سر  �لتا�سعة  عليهما 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  �مل�ساريف  عليهم  �ملدعي  خام�سا:�لز�م   - دره��م   )1.000.000(
هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   .

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1249  جتاري كلي 

�حمد خز�ئني  ف��روز�ن   -2 ���س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �نرتنا�سيونال  عليه/1-�متك  �ملدعي  �ىل 
3-روى خز�ئني 4- كومى تريدينغ م.م.ح 5- علي ��سغر ح�سني حممدي جمهول حمل �لقامة 
�ع��اله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قد  �لرئي�سي(  )�لفرع  �ي��ر�ن  �ملدعي/بنك �سادر�ت  �ن  مبا 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/2/28 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة وقبل 
وت��ك��ون مهمته  ب��اجل��دول  �ل���دور  �ساحب  �ملخت�س  �مل�سريف  �خل��ب��ر  ب��ن��دب  �مل��و���س��وع  يف  �لف�سل 
�ىل  و�لنتقال  �خل�سوم  يقدمه  �ن  وماع�سى  وم�ستند�تها  �لدعوى  ملف  على  كالتي:�لطالع 
�ن  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��سالت  على  و�لط��الع  �لم��ر  لزم  �ن  عليها  و�ملدعي  �ملدعية  مقر 
وجدت �ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها ع�سرون 
يف  ب�سد�دها  �ملدعي  و�ل��زم��ت  و�تعابه  �خلبر  وم�سروفات  ح�ساب  ذم��ة  على  كامانة  دره��م  �ل��ف 
خز�نة �ملحكمة، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لربعاء:2018/4/25 �ل�ساعة:09:30 �سباحا يف 
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/488   تنفيذ جتاري  
�لقامة  بريك�س  جمهول حمل  يوري�س  ج��ورج  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع وميثله / 
حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )563272.44(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
يف  الدعوى 2017/6265 جتاري كلي - ال�سارقة 

�مل�ستاأنف �سده / بنك بارود� 
�ملعلن �ليه /  

�ملدعي عليها �لر�بعة / �سوربة غويل 
فقد  �عاله  �لدعوى  يف  �خلربة  لعمال  �ملوقرة  �ل�سارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم  �لثنني  �ملو�فق 2018/3/19  يف تام �ل�ساعة �حلادية ع�سر ون�سف �سباحا لعقد 
�لجتماع �لأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع �ملطار 
، مبنى �لفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �سركة �أر�مك�س للربيد �ل�سريع - لذ� يطلب 
ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور  مع �إح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة 
بالدعوى ،  وعليكم مر�جعة �خلبر �ول باأول ب�ساأن �ية ��ستف�سار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت 

تنفيذ �ملاأمورية و��ستالم �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل 449                 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة
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قدموا جل�سات قرائية وور�ش عمل لر�سوم كتب الأطفال

كّتاب “كلمات” ي�ساركون يف “مهرجان طريان الإمارات لالآداب”

تزامنا مع �سهر القراءة الوطني

" القراءة  "�سندوق  مبادرة  من  الثالثة  الن�سخة  " تطلق  للثقافة  "دبي 

موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم تواكب امل�ساركة املميزة 
لالإمارة يف معر�ص باري�ص الدويل للكتاب

•• دبي – الفجر: 

يف �إط�����ار ���س��ع��ي ه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون )دبي 
�سر�ئح  خمتلف  بني  �لقر�ءة  عادة  لرت�سيخ  للثقافة(، 
�لقر�ءة  ���س��ه��ر  م���ع  وت���ز�م���ن���ا  �لإم��������ار�ت،  �مل��ج��ت��م��ع يف 
دبي  مبكتبات  ممثلة  للثقافة،  دب��ي  تنظم  �ل��وط��ن��ي، 
“�سندوق  م���ب���ادرة  م���ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ن�����س��خ��ة  �ل���ع���ام���ة، 
ت�سرق”،  ح�سارة  يقر�أ..  “جيل  �سعار  �لقر�ءة” حتت 
خالل �لفرتة من 14 وحتى 27 مار�س 2018، يف 

دبي ف�ستيفال �سيتي مول.
�أن�سطة متنوعة تهدف لتعزيز  �ملبادرة  وتت�سمن هذه 
ثقافة �لقر�ءة بني فئات �ملجتمع، مبا يف ذلك تنظيم 
خمترب�ت �لإبد�ع �لتي تناق�س بع�س �لق�سايا �لثقافية 
�ملهمة، وتناول �لتحديات باأ�سلوب ع�سري، و��ستخد�م 
�حللول  �إىل  �لتو�سل  �أج��ل  من  تقليدية  غر  �أمن��اط 
يد�ر  �إب��د�ع  �أول خمترب  لتنظيم  بالإ�سافة  �لإبد�عية، 
�ل�سباحية  �ل��رب�م��ج  تركز  �لأط��ف��ال. حيث  م��ن قبل  
�مل�سائية  �مل��د�ر���س، و�ل��رب�م��ج  على �لأط��ف��ال وط���الب 
لعامة �جلمهور من �لكبار و�لأطفال �لذين يق�سدون 

�ملركز طو�ل �ساعات �ليوم.
و�سيتمكن �جلمهور من �مل�ساركة يف �لرب�مج �لثقافية 
�ملوجهة لأفر�د �ملجتمع، تكون متاحة باللغتني �لعربية 
و�لإجن���ل���ي���زي���ة، ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا ج��ل�����س��ات ح���و�ري���ة ون����دو�ت 
�سعرية،  و�أم�سيات  كتب  وتوقيع  ول��ق��اء�ت  ومناق�سات 
و�ستكون �لفر�س متاحة �أمام �ملوؤلفني �ل�سباب لعر�س 
�جلديدة،  و�إ���س��د�ر�ت��ه��م  �أعمالهم  وتوقيع  ومناق�سة 
خارج  من  �لثقافية  �ل�سخ�سيات  بع�س  ��ست�سافة  مع 

�لدولة.
وقال �سعيد �لنابوده، �ملدير �لعام بالإنابة يف هيئة دبي 

�مل�سروع  “يكت�سب  للثقافة(:  )دب��ي  و�لفنون  للثقافة 
مع  بالتز�من  ينطلق  كونه  خا�سة،  �أهمية  �لعام  ه��ذ� 
للثقافة  دب��ي  دع��م  �لوطني، ما يرتجم  �ل��ق��ر�ءة  �سهر 
يف  ويقام   ،2026 للقر�ءة  �لوطنية  لال�سرت�تيجية 
�إطار �حتفالت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مببادرة 
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا  ل���ذ�   .”2018 ز�ي����د  “عام 
تتناول  خا�سة  برب�مج  �لقر�ءة”  “�سندوق  فعاليات 
�سلطان  بن  ز�ي��د  “باإذن �هلل” �ل�سيخ  له  �ملغفور  حياة 
�ل�����زو�ر،  ل��ت��ع��ري��ف  ثر�ه”،  �هلل  “طيب   – ن��ه��ي��ان  �آل 
وخا�سة �ل�سباب و�لن�سء �جلديد باأبرز حمطات حياة 
�لو�لد �ملوؤ�س�س، وعر�س جمموعة من �لكتب و�ملر�جع 
�لتي توثق �إجناز�ته وت�سحياته يف �سبيل رفعة �لوطن 
ا �إىل تعزيز �ملبادرة  و�ملو�طن. كما عمدنا هذ� �لعام �أي�سً

�لهادفة  ور�سالتها  �لهيئة  روؤية  باأن�سطة جديدة تربز 
و  �ملتنوع  �لثقايف  للتبادل  من�سة  دب��ي  ت�سبح  �أن  �إىل 
�لإبد�ع �إقليمياً وعاملياً، ور�سالتها �إثر�ء �مل�سهد �لثقايف 
�حلفاظ  مع  م�ستد�مة  ثقافية  بيئة  خلق  خ��الل  من 
على �ملوروث �لإمار�تي و رعاية �ملو�هب لتعزيز �لتنوع 
�لثقايف و �لتالحم �لجتماعي مبا يحقق �أحد �ملحاور 
2021” لتكون  دبي  “خطة  يف  �ملت�سمنة  �لرئي�سية 

�لإمارة موطًنا لأفر�د �سعد�ء وممكنني ومبدعني«.
وقالت �لدكتورة ح�سة بن م�سعود، مدير �إد�رة مكتبات 
دبي �لعامة لدى هيئة دبي للثقافة و�لفنون: “نفخر 
بو�سولنا للن�سخة �لثالثة من �سندوق �لقر�ءة، وهذ� 
يدل على جناح هذه �ملبادرة، حيث ن�سعى د�ئًما لتقدمي 
بتنظيم  و�سنقوم   للجمهور،  �جل���ودة  ع��ايل  حم��ت��وى 

و�لأن�سطة  �لنقا�سية  و�جل��ل�����س��ات  �لإب����د�ع  خم��ت��رب�ت 
ذلك،  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة  ل��الأط��ف��ال.  �ملبتكرة  و�ل��ور���س 
�سيتم تنظيم �لعديد من �لندو�ت مب�ساركة قادة �لفكر 
�إ�سافة �إىل حفالت توقيع �لكتب �لتي  و�لأكادمييني، 
�أبرز �ملوؤلفني، ف�ساًل عن �أم�سيات �سعرية  ي�سارك بها 

وفعاليات �أخرى تتناغم من �أهد�ف �ملبادرة ذ�تها«.
ب�ِ  �لرئي�سية  �لفعاليات  �ساحة  يف  �لفعاليات  و�ستقام 
�سباًحا  �لعا�سرة  من  مول”  �سيتي  ف�ستيفال  “دبي 
�أفر�د  ك��اف��ة  تق�سدها  كجهة  م�����س��اًء.  �لعا�سرة  وح��ت��ى 
�لأن�سطة  وت�����س��ه��م  و�ل���رتف���ي���ه.  ل��ل��ت�����س��وق  �مل��ج��ت��م��ع 
مفهوم  غر�س  يف  �مل��ب��ادرة  برنامج  �سمن  و�لفعاليات 
�ل�سن  �سغار  وخ��ا���س��ة  �ملجتمع،  �أف����ر�د  ل��دى  �ل��ق��ر�ءة 
�ل��ق��ر�ءة ب�سلوك  �ل��ع��ام��ة، لرتتبط  �لأم��اك��ن  ك��اف��ة  يف 
جمتمعي د�ئم. ونظًر� لتز�منها مع منا�سبات عديدة، 
لل�سعادة،  �لعاملي  و�ليوم  �لإم��ار�ت��ي،  �لطفل  ي��وم  مثل 
بر�مج  م��ن  تنظيمه  �سيتم  وم���ا  �ل��ع��امل��ي،  �لأم  وي����وم 
“�سندوق  �ملنا�سبات، �ستكون مبادرة  تتنا�سب مع هذه 
ر��سخة  ق��ي��م  لإب������ر�ز  جم��ت��م��ع��ي��ة  م��ن�����س��ة  �لقر�ءة” 
“�سندوق  م���ب���ادرة  �أن  �لإم��ار�ت��ي.ي�����س��ار  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�لعربي  �لحت�������اد  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  ح�����س��ل��ت  �لقر�ءة” 
متميز  م�سروع  �أف�سل  فئة  عن  و�ملعلومات  للمكتبات 
عمل على ت�سجيع �لقر�ءة وتنمية �ملعرفة يف �ملجتمع، 
وذلك خالل �ملوؤتر �ل�سنوي �لثامن و�لع�سرين �لذي 
�أن دبي للثقافة  �ملن�سرم.يذكر  �لعام  �لقاهرة  �أقيم يف 
تر�ثها  م��ن  �ن��ط��الًق��ا  �ل��ث��ق��ايف،  �مل�سهد  ب��اإث��ر�ء  تلتزم 
�ل��ب��ّن��اء بني  �حل���و�ر  م��د ج�سور  وتعمل على  �ل��ع��رب��ي، 
خمتلف �حل�سار�ت و�لثقافات، و�مل�ساهمة يف �ملبادر�ت 
�لجتماعية و�خلرية �لبّناءة ملا فيه �خلر و�لفائدة 

للمو�طنني و�ملقيمني يف دبي على حٍد �سو�ء.

 •• ال�شارقة-الفجر:

م��و�ك��ب��ة لخ��ت��ي��ار �ل�����س��ارق��ة ���س��ي��ف��اً مم���ي���ز�ً للدورة 
�ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ث��الث��ني م��ن م��ع��ر���س ب��اري�����س �ل���دويل 
للكتاب، �لتي تقام يف �لفرتة ما بني 16 �إىل 19 من 
لالإعالم  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  �أعلنت  �جل���اري،  مار�س 
عن �نتهاء ��ستعد�د�تها للم�ساركة يف هذه �لتظاهرة 
وتغطيتها  و�ل�����س��ارق��ة،  ل��الإم��ار�ت  �مل��م��ي��زة  �لثقافية 
�ستحتفي  �لتي  و�لتلفزيونية،  �لإذ�عية  عرب قنو�تها 
�لعا�سمة  يف  �لثقافية  ومبادر�تها  �ل�سارقة  بح�سور 

�لفرن�سية.
للبث  خا�س  ��ستديو  جتهيز  ع��ن  �ملوؤ�س�سة  وك�سفت 
�ل�سارقة  جناح  يف  �سيتو�جد  و�لتلفزيوين  �لإذ�ع���ي 
مبعر�س باري�س، لتقدمي �لتغطية �حلية للفعاليات 
�لتي تنظمها �لإمارة يف �ملعر�س، وتت�سمن فعاليات 
مب�ساركة  وتر�ثية  فنية  وعرو�ساً  ون��دو�ت  وجل�سات 
�سيتم  وعربياً،  �إمار�تياً  ومثقفاً  كاتباً   40 من  �أكرث 
عر�س �جلزء �لأكرب من وقائعها، بال�سوت و�ل�سورة، 

مل�ساهدي وم�ستمعي قنو�ت �ملوؤ�س�سة يف خمتلف �أنحاء 
�لعامل.

و�ستنفرد قنو�ت موؤ�س�سة �ل�سارقة لالإعالم هذ� �لعام، 
برتجمة عدد من �ملقابالت �مل�سجلة ل�ساحب �ل�سمو 
�لقا�سمي، ع�سو  بن حممد  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة، �إىل �للغة �لفرن�سية، 
جناح  يف  باملوؤ�س�سة  �خلا�سة  �ل�سا�سات  على  لعر�سها 
�أروقة  �لدويل للكتاب ويف  باري�س  �ل�سارقة مبعر�س 

�ملعر�س �لأخرى.
ع����ام موؤ�س�سة  ���س��ع��ادة حم��م��د خ���ل���ف، م���دي���ر  و�أك�����د 
�ل�سارقة لالإعالم، �أن �حل�سور �ملميز لإمارة �ل�سارقة 
يف معر�س باري�س �لدويل للكتاب هذ� �لعام، �سي�سهم 
�لثقافات،  ب��ني  �ل��ت��و����س��ل  م��ن ج�سور  م��زي��د  م��د  يف 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ظ��ل  �ل��ت��ي 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي،  حممد  ب��ن 
�ل�سارقة، يوجه باأهمية �لتفاعل بينها خلدمة �لقيم 
�لإن�سانية وت�سجيع �لتبادل �ملعريف و�حل�ساري �لذي 

ت�ستفيد منه �لإن�سانية جمعاء.

و�أ�سار �سعادته �إىل �أن �ملوؤ�س�سة �ستحر�س على تغطية 
جناحها  يف  �ل�سارقة  تنظمها  �لتي  �لفعاليات  جميع 
باملعر�س وكذلك يف �ملو�قع �لأخرى بقلب �لعا�سمة 
�لتقنيات  �أح����دث  ذل���ك  يف  م�ستخدمة  �ل��ف��رن�����س��ي��ة، 
�سبكة  �إىل  �إ�سافة  و�لب�سرية،  �ل�سوتية  و�لأج��ه��زة 
�سي�سمنون  �لذين  و�ملر��سلني  �ملذيعني  من  و��سعة 
�لفرن�سي  �لح��ت��ف��اء  ه���ذ�  لتفا�سيل  ك��ام��اًل  ر���س��د�ً 
وبالثقافة  ب�سكل خا�س،  و�لإم��ار�ت  �ل�سارقة  بثقافة 

�لعربية ب�سكل عام.
يومي  موعد  على  و�مل�ستمعني  �مل�ساهدين  و�سيكون 
طو�ل مدة �ملعر�س، مع تقارير خا�سة �سمن ن�سر�ت 
�لأخبار حول جولة �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة يف 
�إىل معهد  �سموه  زي��ارة  �إىل تغطية  �إ�سافة  �ملعر�س، 
�لعرو�س  تغطية  وكذلك  باري�س،  يف  �لعربي  �لعامل 
�ملو�قع  م��ن  ع��دد  يف  �ل�سارقة  تنظمها  �ل��ت��ي  �لفنية 
�ح��ت��ف��اًء بح�سورها  ب��ب��اري�����س،  �خل��ارج��ي��ة  و�مل���ع���امل 

�لثقايف �ملتجدد يف مدينة �لأنو�ر.
�ل�����س��ارق��ة لتكون �سيفاً  وج���اء �لإع����الن ع��ن �خ��ت��ي��ار 

�سهر  يف   ،2018 للكتاب  باري�س  معر�س  يف  مميز�ً 
�لإمارة  على مكانة  تاأكيد�ً  �ملا�سي،  �لعام  مار�س من 
�لثقافية �لرفيعة على �مل�ستويني �لإقليمي و�لدويل، 
و�لنجاحات  لالإجناز�ت  �ملعر�س  �إد�رة  من  وتقدير�ً 
�ل�����س��ارق��ة، وج��ه��وده��ا يف ن�سر  �ل��ت��ي حققتها  �مل��م��ي��زة 
�لثقافة �لعربية و�لتعريف بها، �سو�ء يف فرن�سا �أو يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

ك�سيف �سرف
الإمارات ت�ستعد للم�ساركة يف معر�ص 

الريا�ص الدويل للكتاب 2018
•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�ستعد دولة �لإمار�ت للم�ساركة ك�سيف �سرف يف معر�س �لريا�س �لدويل 
�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  رعاية  حتت  يقام  �ل��ذي   ،2018 للكتاب 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود حتت �سعار “�لكتاب م�ستقبل �لتحول” يف 
مركز �لريا�س �لدويل للمعار�س و�ملوؤتر�ت يف �لفرتة من 14 وحتى 24 

مار�س. 
ويتوجه �إىل �ململكة �لعربية �ل�سعودية على هام�س �مل�ساركة يف �ملعر�س وفد 
�مل�ستوى ترت�أ�سه  �إمار�تي رفيع 
نورة بنت حممد �لكعبي، وزيرة 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة، وي�سم 
عدد�ً من كبار �ل�سخ�سيات من 
�لثقافية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ع���دد 
ذل�����ك  يف  مب�������ا  �لإم��������ار�ت��������ي��������ة 
كتاب  �حتاد  �لوطني،  �لأر�سيف 
�أبوظبي  و�أدباء �لإمار�ت، د�ئرة 
هيئة  و�ل�������س���ي���اح���ة،  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
�ل��ف��ج��رة ل��ل��ث��ق��اف��ة و�لإع�����الم، 
ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت، جمعية 
هيئة  �لإم��ار�ت��ي��ني،  �لنا�سرين 
دب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون، ندوة 
جائزة  و�ل����ع����ل����وم،  و�ل���ث���ق���اف���ة 
دب��ي �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن �لكرمي، 
لكتب  �لإم��������ار�ت��������ي  �مل���ج���ل�������س 
�ملاجد  جمعة  م��رك��ز  �ل��ي��اف��ع��ني، 
للثقافة و�لرت�ث، �سركة �أبوظبي لالإعالم، �أكادميية �ل�سعر، د�ئرة �لثقافة 
�لإمار�ت  مركز  للمعرفة،  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  بال�سارقة،  و�لإع���الم 

للدر��سات و�لبحوث �ل�سرت�تيجية، ومعهد �ل�سارقة للرت�ث.  
باململكة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  “جتمع  �لكعبي:  ن���ورة  وق��ال��ت 
�لعربية �ل�سعودية عالقات �أخوية متاأ�سلة، �أر�ست دعائمها قيادتنا �لر�سيدة 
نتائجه  ظهرت  �ل��ذي  �لأم��ر  �مل�سرتك،  و�لتن�سيق  �لتفاهم  نهج  و�عتمدت 
�لإيجابية يف ما ي�سهده �لبلد�ن من تطور متو��سل على خمتلف �لأ�سعدة 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية، حيث �تخذت �لعالقة �لوطيدة بني 
ما  وه��و  �لثقايف،  �لُبعد  ر�أ�سها  وعلى  �لهامة  �لأب��ع��اد  من  �لكثر  �لبلدين 
�لإم��ار�ت ك�سيف �سرف للمعر�س وم�ساركتها مع  يتج�سد يف �ختيار دولة 

�سقيقتها �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف مثل هذ� �حلدث �لثقايف �لهام.  
�لدول  فيه  تت�سابق  ع��امل��ي  ث��ق��ايف  م��ي��د�ن  ه��ي  �لكتب  م��ع��ار���س  �أن  وذك���رت 
ل�ستعر��س مكانتها �لثقافية و�إ�سافاتها �لهامة يف �لفنون و�لآد�ب و�لفكر 
و�لعلوم، كما توفر من�سة للحو�ر و�لتقارب بني �ل�سعوب و�لثقافات، حيث 
من  فيها  �لغني  �لثقايف  �مل�سهد  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �لإم���ار�ت  تتطلع 

خالل م�ساركة نخبة من دور �لن�سر و�ملوؤ�س�سات �لثقافية �لإمار�تية. 
و�سي�سهد جناح دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملعر�س تنظيم عدد من 
مبا  �لأطفال،  وبر�مج  و�لفعاليات  �لثقافية  و�لندو�ت  �ل�سعرية  �لأم�سيات 
و�حللقة  �لبلدين،  من  فنانني  �ستجمع  �لتي  �مل�سرتكة  �جل��د�ري��ة  ذل��ك  يف 
�ل�سبابية �لتي تنظمها وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة بالتعاون مع موؤ�س�سة 
�ل�سباب  �خلرية” وم��رك��ز  “م�سك  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  ���س��ل��م��ان  ب��ن  حم��م��د 
�لإمار�ت  يف  �لن�سر  و�ق��ع  على  �ل�سوء  �لثقافية  �لندو�ت  وت�سلط  �لعربي. 
�لإمار�ت  دول��ة  وي�سلط جناح  و�ل��ق��ر�ءة.  �لن�سر  �لنجاح يف جمال  وجت��ارب 
�لعربية �ملتحدة يف �ملعر�س �ل�سوء على �لعالقات �لتاريخية �لتي جتمعها 
باململكة �لعربية �ل�سعودية وذلك من خالل م�ساحة تفاعلية غنية باملكونات 

�لب�سرية �حلديثة و�لكال�سيكية وو�سائل �لتو��سل �لتقليدية و�ملتطورة. 
ُيذكر �أن معر�س �لريا�س �لدويل للكتاب ُيعد من �أكرب �لفعاليات �لثقافية 
يف �ململكة و�لأكرث مبيعاً من بني �ملعار�س �لعربية، حيث ت�سارك فيه �أكرث 
من 500 د�ر ن�سر عربية وعاملية ويقدم �أكرث من 80 فعالية ثقافية. كما 
ي�ست�سيف كل عام �سيف �سرف ليعر�س تاريخه �لأدبي و�إ�سد�ر�ته للزو�ر 
�لثقافية  �لفعاليات و�لندو�ت  �لعديد من  �لو��سعة يف  �مل�ساركة  ف�ساًل عن 

و�لقر�ء�ت �ل�سعرية �لتي ينظمها �ملعر�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

د�ر  “ كلمات”،  ك��ّت��اب  م��ن  �ستة  ���س��ارك 
�لأطفال  كتب  بن�سر  �ملتخ�س�سة  �لن�سر 
كلمات،  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل��ي��اف��ع��ني 
بالدورة �لعا�سرة من “مهرجان طر�ن 
�ل����ذي   ،2018 لالآد�ب”  �لإم����������ار�ت 
دبي، حيث  يف  موؤخر�ً  فعالياته  �ختتمت 
نفو�س  يف  �ل��ق��ر�ءة  ح��ب  بغر�س  �أ�سهمو� 
�لأجيال �لنا�سئة، من خالل م�ساركتهم 
و�جلل�سات  �لعمل،  ور���س  من  �سل�سلة  يف 
�لأطفال،  ك��ت��ب  ور����س���وم���ات  �ل��ق��ر�ئ��ي��ة، 

و�لألعاب �لتفاعلية.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة �ل��ك��ّت��اب �مل�����س��ارك��ني كاًل 
م��ن �سحر جن��ا حم��ف��وظ، م��وؤل��ف��ة كتب 
ودبي  �سفر،  �سنطة  و�أم���ي  �سوتي،  �أي���ن 
�لأطفال  كتب  �سل�سة  موؤلفة  �أبو�لهول، 
�لتي تتناول �ل��رت�ث �لإم��ار�ت��ي، وميثاء 
�خل���ي���اط، م��وؤل��ف��ة ك��ت��ب ي����دوه مو�سي 
�جلمل  ي�����س��ت��ه��ي  و”حني  �مل��و���س��ة  ع��ل��ى 
�لعجيبة”،  �أم��ي  و”جو�رب  �للقيمات”، 
و���س��م��ر حم���ف���وظ ب�����ر�ج م���وؤل���ف���ة كتاب 
�أن���ه���ا ترجمت  م�����س��ه��ور ب��ال�����س��دف��ة ك��م��ا 
�أكرث من 10 كتاب للد�ر، ونورة خوري، 

�لفالمنغو  ف���ن���ت���ر...  ك���ت���اب  م���وؤل���ف���ة 
�ملنفو�س، ومهند �لعاقو�س، �لفائز بعدد 
لكتب  �ملخ�س�سة  �لأدب��ي��ة  �جل��و�ئ��ز  م��ن 
�لأط����ف����ال و�ل���ي���اف���ع���ني، وب�����س��ك��ل خا�س 

�لأطفال �أ�سحاب �لهمم.
و�ساركت �لكاتبة ميثاء �خلياط يف حفل 
كتابها  خاللها  ق���ر�أت  بجل�سة  �لف��ت��ت��اح 
�للقيمات”،  �جل��م��ل  ي�ستهي  “عندما 
وقر�أت  و�لإجنليزية،  �لعربية  باللغتني 
�لأ�سبوع  خالل  �ل�سغار  من  جلمهورها 
“يدوه  ك��ت��اب��ه��ا  �مل���ه���رج���ان  م���ن  �لأول 
مو�سي على �ملو�سة” �لذي يتناول ق�سة 

�أ�ساعت طريقها  �جلدة �لإمار�تية �لتي 
بها  و�ن��ت��ه��ى  �إي��ط��ال��ي��ا،  �إىل  رح��ل��ت��ه��ا  يف 

�ملطاف يف كرنفال جماهري.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ���س��ارك��ت �ل��ك��ات��ب��ة دب���ي �أبو 
وقوم  �ل�سبيان،  �أم  كتب  موؤلفة  �لهول، 
جل�ستني،  يف  رف��اي،  وخطاف  �لد�سي�س، 
�لقر�ءة  “حتدي  ع��ن��و�ن  �لأوىل  حملت 

�لعربي”، 
جميع  يف  �لطالب  ت�سجيع  �إىل  وهدفت 
�ل�ستمتاع  على  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
�إتقان  يف  مهار�تهم  وت��ط��وي��ر  ب��ال��ق��ر�ءة 
عنو�ن  �لثانية  حملت  فيما  �لأم،  لغتهم 

�لأ�ساطر  تناولت  �مل�ستقبل”،  “فلكلور 
تعك�سه من  وم���ا  �ل��رت�ث��ي��ة  و�حل��ك��اي��ات 
قيم ومبادئ، و�أهمية �حلفاظ عليها من 

�ل�سياع و�لندثار.
�أم������ا �ل���ك���ات���ب���ة ���س��م��ر حم���ف���وظ ب������ّر�ج، 
�إىل  �لأدب��ي��ة  �لأع��م��ال  ترجمة  فتناولت 

�للغة �لعربية،
�لثقافية  �ملو��سيع  من  ع��دد�ً  وناق�ست   
�ملهار�ت  على  وركزت  بالكتابة،  �ملرتبطة 
و�سردها  �ل��ق�����س�����س  ل���رو�ي���ة  �ل��رئ��ي�����س��ة 

ب�سكل حيوي وجذ�ب،
و�سياقها  �أ�سالتها  على  �ملحافظة  م��ع   
عدد  يف  م�ساركتها  ع��ن  ف�ساًل  �ل��ث��ق��ايف، 
و�لأن�سطة  �ل���ق���ر�ئ���ي���ة  �جل��ل�����س��ات  م���ن 

�لتفاعلية. 

عن  للكبار  دورة  �لعاقو�س  مهند  و�أد�ر 
�لكتابة �ملوجهة لالأطفال، و�سبل حتويل 
ل��ل�����س��غ��ار، ويف  �ل��ذك��ري��ات �إىل ح��ك��اي��ات 
جل�سته �لأخرة، روى مهند ق�سة طفل 
���س��وري ي���رى �أح����ز�ن �ل��ع��امل م��ن خالل 

نافذة غرفته، 
وب����د�أ ب��ال��ر���س��م ع��ل��ى �جل����در�ن لت�سوير 
فن  م�ستوحياً  ب���ه،  يحلم  �ل���ذي  �ل��ع��امل 
و�ل�����ده �ل���ر����س���ام، و���س��اع��د �مل�����س��ارك��ني يف 
هذه �جلل�سة �لتفاعلية على �سبل تعليم 
وفتح  خميلتهم  �إث���ر�ء  كيفية  �لأط��ف��ال 

نو�فذ جديدة على عامل م�سرق.
جنا  �سحر  �للبنانية  �ل��ك��ات��ب��ة  وق��دم��ت 
تت�سمن  حرفية  عمل  ور���س��ة  حم��ف��وظ، 
على  �لأط��ف��ال  و�ساعدت  قر�ئية،  جل�سة 

�سناعة �سخ�سيات من كتبها. 
تاأ�سي�سها  منذ  كلمات  جمموعة  تكنت 
من توزيع كتبها يف 16 دولة و 3 �آلف 
مدر�سة، وتفخر �ملجموعة بتقدميها ما 
بالعديد  ف��ازت  �إ���س��د�ر�ً   30 على  يزيد 

من �جلو�ئز �لعربية و�لدولية. 
مع  �ملجموعة  عملت  �ن��ط��الق��ه��ا،  وم��ن��ذ 
ر�ساًما   100 و  ك��ات��ب��اً   120 م��ن  �أك���رث 
من �أ�سهر �لكتاب و�لر�سامني من �لعامل 

�لعربي و�لعامل.
 وترجم �أكرث من 50 �إ�سد�ر�ً “ملجموعة 
لغات  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  كلمات” م��ن 
�أُخ�����رى، ك��م��ا وجن��ح��ت �ل����د�ر ح��ت��ى �لآن 
يف �إ�سد�ر �أكرث من 400 عنو�ٍن باللغة 

�لعربية.
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�سعيدة بالتحاقها بفريق عمل )باحلجم العائلي(

ديانا ه�سام : وقويف امام الفخراين
 حدث كبري بالن�سبة اإيل

خرب�ت  يك�سبني  �ل��ك��ب��ار  �مل��م��ث��ل��ني  م��ع  )�ل���وق���وف 
تفيدين يف �مل�ستقبل(! هكذ� �أعربت �لفنانة �ل�سابة 
ديانا ه�سام عن �سعادتها، مبنا�سبة �لتحاقها بفريق 

�لفنان  بطولة  �لعائلي(،  )باحلجم  م�سل�سل  عمل 
من  تنهل  �أن  متوقعًة  �ل��ف��خ��ر�ين،  يحيى  �لقدير 

خرب�ته �لإبد�عية �لكبرة.

�أتيحت  كلما  ب�سدة  تفرح  �أن��ه��ا  ذك��رت  ه�سام  دي��ان��ا 
�لنجوم  م��ن  و�ح���د  �أم���ام  تعمل  لكي  �لفر�سة  لها 
�ل��ك��ب��ار، معتربًة �أن ه��ذ� �لأم���ر يف ح��د ذ�ت���ه ميثل 

ر بثمن حت�سل عليها يف كل حلظة،  خرب�ت ل ُتقدَّ
ما ي�ساعدها على �خت�سار �ملر�حل كي تتقدم على 

طريق �لفن.
 ه�سام لفتت، �إىل م�ساركتها �لعام �ملا�سي يف م�سل�سل 
�لفنانة  �بنة  دور  ج�سدت  حيث  يجمع(  )�حل�ساب 
عمل  تكره  �لتي  �ملحجبة  �جلامعية  �لفتاة  ي�سر�، 
�حلارة،  يف  و�سعها  من  وتتذمر  كخادمة،  و�لدتها 
نف�سها  م��ع  وتت�سالح  ث��ري  ب�ساب  ترتبط  �أن  �إىل 
من  �لكثر  �كت�سبت  �أنها  �إىل  م�سرًة  جديد،  من 
�مل�سل�سل، وكا�سفة  �أيدي فناين هذ�  �خلرب�ت على 
)�أبو  م�سل�سل  يف  بنجاحها  �أي�ساً  �سعيدة  �أنها  عن 
ُيعر�س حالياً، حيث جت�سد كذلك  �لذي  �لبنات(، 
�أخ����رى،  ل��ك��ن مب��الم��ح  ج��ام��ع��ي��ة،  ف��ت��اة  �سخ�سية 
معربة عن �عتز�زها �أي�ساً باخلرب�ت �لتي ��ستقتها 

من �لفنانني �مل�ساركني يف هذ� �مل�سل�سل. 
و�أبدت ديانا ه�سام �سعادتها، باختيارها �سمن فريق 
عمل م�سل�سل )باحلجم �لعائلي( مع �لفنان �لكبر 
حدث  باأنه  �لأم��ر  ه��ذ�  و��سفًة  �لفخر�ين،  يحيى 
كبر بالن�سبة �إليها �أن تقف �أمام فنان كبر وقدير 
�أن ذل��ك ح��ال��ة فريدة  �ل��ف��خ��ر�ين، وم��ع��ت��ربة  مثل 
�ملعلومات  و�أي�ساً  �خل��رب�ت  من  �لعديد  �ستك�سبها 

�لتي �ستفيدها يف م�سو�رها �لفني �ملقبل.
و�أكدت، �أنها تعترب نف�سها حمظوظة يف كل �لأعمال 
�لتي قدمتها منذ بد�يتها يف عامل �لتمثيل، ب�سبب 

وقوفها �أمام عمالقة من جنوم �لفن.

اأعمال درامية بع�سها ُيعر�ش راهنًا، والآخر يف مو�سم  اإذ ُت�سارك يف  تعي�ش الفنانة التون�سية فريال يو�سف حالة من الن�ساط الفني، 
املختلف، على حد  التميز وتقدمي  ما، بحثًا عن  نوعًا  التلفزيونية  الدراما  انخف�ست يف  م�ساركاتها  الدرامي، ذلك بعدما كانت  رم�سان 

تو�سيفها. عن اأعمالها اجلديدة، وق�سايا فنية عدة كان معها هذا احلوار.

العمل اجليد ُيحقق النجاح يف اأي وقت ُيعر�ش فيه

فريال يو�سف: اأبحث دائمًا عن اجلديد، 
والختالف والتنوع

�لتلفزيونية  �لدر�ما  �نخف�ست م�ساركتك يف  • ملاذ� 
يف �لفرتة �لأخرة؟

ق���در �لإمكان،  �أن����ا م���وج���ودة  �ل��ع��ك�����س،  - ع��ل��ى 
ب�سكل  �أظهر  �أحياناً  لكن 

�ل��رتك��ي��ز و�ختيار  �إىل  �أخ���رى  �أح��ي��ان��اً  �أ���س��ع��ى  �أك���رب، فيما 
�لأدو�ر بعناية فاكتفي بعمل �أو �ثنني يف �لعام. �ساركت يف 
)حجر جهنم، و�ل�سبع بنات( خارج رم�سان. �أما يف �ملو�سم 
�ل��رم�����س��اين �ل��ف��ائ��ت ف�����س��ارك��ت يف )�أر������س ج���و(، وتوقف 
ُمقلة،  ل�ست  ث��م  م��ن  )�ل�����س��اه��ر(،  م�سل�سل 
ول��ك��ن ل ب��د م��ن �لخ��ت��ي��ار بدقة 

وعناية �أكرث.

�أدو�رك؟ تختارين  • كيف 
�أب��ح��ث د�ئ��م��اً ع��ن �جلديد،   -
و�لخ��ت��الف و�ل��ت��ن��وع. ل �أحب 
تكر�ر �لأدو�ر كي ل ميّل �جلمهور 
م��ن��ي، ك��ذل��ك �أح���ر����س ع��ل��ى خو�س 
�ل�سعيدية  �لفتاة  مثل  خمتلفة  جت��ارب 
)جمهورية  يف  �ل�سعبية  �أو  ل��ي��ل(  )�ب���ن  يف 
�لتميز  �لفنان  يعطي  �لتنوع  وه��ذ�  �إم��ب��اب��ة(، 
و�لرث�ء، ويجعل �جلمهور د�ئماً مت�سوقاً له، ويف 
�أنه  �أيقن  لأن��ه  منه،  �جلديدة  �ملفاجاأة  �نتظار 
متجدد وخمتلف د�ئماً، وهو ما �أحر�س عليه 

قدر �لإمكان.

�لدر�ما؟ يف  جديدك  عن  • �أخربينا 
�أ�سارك يف م�سل�سل )ق�سمتي ون�سيبك(،   -
من تاأليف عمرو حممود يا�سني، وهو عبارة 
حول  ت��دور  مت�سلة،  منف�سلة  حلقات  عن 
وم�ساكل  �لجتماعية  �لق�سايا  م��ن  ع��دد 
من  خمتلفون،  �أب��ط��ال  ق�سة  ولكل  �مل���ر�أة، 
بينهم ح��ن��ان م��ط��اوع، وجن���الء ب���در، وهنا 
كرم،  وه��ي��دي  وب�����س��م��ة،  ودرة،  �سيحة، 
وم����ي ���س��ل��ي��م، ول���ك���ل ق�����س��ة خمرج 
خم��ت��ل��ف، م���ا ي��ع��ط��ي ت��ن��وع��اً يف 

�ل�سورة و�لروؤى.

تفا�سيل  ه��ي  م��ا   •
م���������س����ارك����ت����ك يف 

�لعمل؟
�أ���������س��������ارك   -
�ل���ق�������س���ة  يف 
�ل����ت����ا�����س����ع����ة 
و�لأخ���������رة، 
من  وه����������ي 

خم�س 

�ملُ��غ��ن��ي، و�أحمد  ح��ل��ق��ات، م��ن بطولتي م��ع حم��م��ود ع��ب��د 
يا�سني، ور�سو�ن توفيق،  �سليم، ور�نيا حممود  د�ود، ومي 
وم���ن ت��األ��ي��ف ع��م��رو حم��م��ود ي��ا���س��ني، و�إخ�����ر�ج م�سطفى 
فكري، تتناول ق�سايا �ملر�أة و�لعالقات �لإن�سانية يف �إطار 

�جتماعي رومان�سي.

�ملت�سلة؟ �ملنف�سلة  لالأعمال  تقييمك  هو  • ما 
�سريع،  �إيقاعه  �لتلفزيونية،  �ل��در�م��ا  من  خمتلف  ن��وع   -
�لتنوع  عموماً،  �سينمائي.  فيلم  مبنزلة  فيه  ق�سة  وك��ل 
�لتي  مطلوب كي ل ميل �جلمهور من �لأعمال �لطويلة 
تدور حول ق�سة و�حدة، و�لأهم من ذلك كله جودة �لعمل 

و�أن يجذب �مل�ساهدين.

رم�سان؟ يف  �حل�سور  ي�سغلك  • هل 
�أظهر،  ك��ي��ف  يهمني  م��ا  ب��ق��در  �أظ��ه��ر  م��ت��ى  ي�سغلني  ل   -
�أي وقت ُيعر�س فيه.  لأن �لعمل �جليد ُيحقق �لنجاح يف 
)خامت  مثل  رم�سان  يف  �لنجاح  حققت  �أعمال  يف  �ساركت 
�سليمان، ولعبة �إبلي�س(، وم�سل�سالت �أخرى كذلك جنحت 
ذكرت،  كما  بنات(.  و�ل�سبع  ُجهنم(،  )حجر  مثل  خارجه 

�ملهم جودة �لعمل وتيزه.

�أهم  �أعمال كثرة خارج رم�سان فاإنه يبقى  • رغم جناح 
مو�سم. ما �ل�سبب؟

- حققت �أع��م��ال ع��دة �ل��ن��ج��اح ب��ع��ي��د�ً م��ن �زدح����ام مو�سم 
هذ�  يبقى  ولكن  كثرة.  م�سل�سالت  ُتظلم  حيث  رم�سان 
�ملو�سم �لأهم حتى �لآن ب�سبب كثافة �مل�ساهدة و�لإعالنات 
فيه. �إل �أن هذه �لأهمية �ستختفي تدريجاً. وفعاًل يف كل 
�سنة تنخف�س در�ما �ل�سهر �لف�سيل يف حني تزيد �لأعمال 

�ملعرو�سة خارجه.

2018؟ رم�سان  مو�سم  عن  • ماذ� 
�أبرزها )طريق(  �أدر�سها،  عدة  �أعمال  لديَّ   -

عن ر�وية �لأديب �لكبر جنيب حمفوظ، 
���س��ي��ن��اري��و رمي ح��ن��ا وح����و�ره����ا، ومن 

جنيم،  ونادين  فهد،  عابد  بطولة 
ومن �إخر�ج �لليث حجو. كذلك 
ث��م��ة ع��م��ل �آخ�����ر يف �ل���در�م���ا 
�أوّق��ع عقده  لكن مل  �مل�سرية، 
�أ�ستطيع  ل  ل����ذ�  �لآن،  ح��ت��ى 

�لت�سريح به.

ر�ق�سة؟ دور  جت�سيد  رف�سك  �سبب  • ما 
�أن  �أرى  لكن  تقدمه،  وم��ا  �لر�ق�سة  م��ن  تقلياًل  لي�س   -
�جلمهور �لآن �أ�سبح غر ر�غب يف م�ساهدة هذه �لنوعية 

من �لأدو�ر، رغم جودتها، وتيزها فنياً.
 كذلك تعّر�س مثل هذه �لأعمال للنقد و�لهجوم جعلني 
�أت���ر�ج���ع ع��ن �مل�����س��ارك��ة يف �أح���ده���ا، رغ���م �أن���ه مل��خ��رج كبر 

ولنجوم.

جناحك؟ رغم  �ملطلقة  �لبطولة  من  �أنِت  • �أين 
�جلمهور،  �إع��ج��اب  تنال  جيدة،  �أع��م��ال  تقدمي  ي�سغلني   -
�لعمل وما  تاأثره يف  �ل��دور بقدر  �أهتم مب�ساحة  فيما ل 

ُي�سيفه �إيل و�إىل م�سو�ري �لفني.
 طبعاً، لو �أُتيحت يل �لفر�سة لتويل بطولة عمل جيد فلن 
�أتردد، ولكن لي�س �لهدف ت�سدر عمل ملجرد �حل�سول على 
�مل�ساركة يف عمل جماعي جيد  �أف�سل  �ل��دور �لرئي�س، بل 

وب�سخ�سية متميزة.

ملاذ�؟ نوعاً  قليلة  �ل�سينما  يف  • خطو�تك 
كان  ثم  �ل�سابقة، من  �ل�سنو�ت  باأزمة يف  �ل�سينما  - مّرت 

�ملعرو�س ل ينا�سبني. 
�لعمل  �أج��د  �أن  �أتنى  ل��ذ�  تتعافى،  ب��د�أت  �حل��ظ،  حل�سن 
�جل��ي��د �ل���ذي �أ����س���ارك ب���ه، لأنني 
�أحاول �ختيار �أدو�ري بعناية 
ول  �إيل  لت�سيف  �سديدة 
م�ساركة،  جمرد  تكون 
�أعمايل  �أن  خ�سو�ساً 
)بالألو�ن  �ل�سابقة 
�لطبيعية، وخطة 
بديلة، وجمهورية 
كانت  �إم�����ب�����اب�����ة( 

جيدة.
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جهاز جديد ُيحدث نقلة كبرية 
يف مواجهة ال�سكري

جهاز  على  معملية  جتارب  �سيجري�ست،  �سيفرين  �لفرن�سية  �لعاملة  جُتري 
ن�سبة  لتنظيم  �لكبد؛  على  مبا�سرًة  �لأن�سولني  لتوزيع  �جل�سم  يف  ُي���زَرع 
�ل�سكر يف �لدم بالن�سبة �إىل مر�سى �ل�سكري من �لنوع �لأول، قبل طرحه 
�لأو�سط" �مل�سرية  �ل�سرق  "�أنباء  وكالة  ونقلت   .2020 عام  بالأ�سو�ق يف 
�لأن�سولني  توزيع  عملية  "ينظم  �جلهاز  �إن  قولها:  �لفرن�سية  �لعاملة  عن 
�لذي يتناثر يف جميع �أع�ساء �جل�سم قبل و�سوله �إىل �لكبد، ويحتوي على 
م�سخة مرتبطة بق�سطرة تغو�س يف جتويف �لبطن، حتتوي على خاليا 

�لبنكريا�س �ملاأخوذة من �جلينات �لور�ثية".

عر�سا جانبيا لـل�ساي الأخ�سر  11
 يعد �ل�ساي �لأخ�سر �أحد �أكرث �مل�سروبات �سهرة يف �لعامل، خا�سة بالن�سبة 

للذين يخو�سون حماولت لإنقا�س وزنهم.
�لأمر ويف  �ل�سحية يف هذ�  �ملتخ�س�سني على فو�ئده  �إجماع  وبالرغم من 
ب�سبب  تناوله  يف  �لإف���ر�ط  من  يحذرون  �أنهم  �إل  �ل�سرطان،  من  �لوقاية 
�لأعر��س �جلانبية �لتي قد تنجم عن ذلك، و�لتي يلخ�سها موقع "بولد 
�سكاي"، �ملتخ�س�س يف �ل�سوؤون �لطبية، يف تقرير � ترجمته "عاجل" � كما 
�سئيلة من  كمية  على  يحتوي  �لأخ�سر  �ل�ساي  �أن  من  �لرغم  على  يلي:  
من  تزيد  �لكمية  تلك  لأن  �مل��ع��دة؛  يف  م�سكالت  ي�سبب  �أن��ه  �إل  �لكافيني، 
يكون  وق��د  �له�سمي.  �جل��ه��از  يف  م�سكالت  ي�سبب  ب�سكل  �مل��ع��دة  حمو�سة 
�لنوع  �ملوجود يف هذ�  �لكافيني  �أن  �لغثيان. كما  �أو  �لأمل  �لتاأثر �جلانبي 
�لذين  �لأ�سخا�س  ل��دى  بالدوخة  �سعور  يف  يت�سبب  �أن  ميكن  �ل�ساي  من 
يعانون �سد�ًعا مزمًنا. ومينع �لكافيني �لدماغ من �إنتاج �ملو�د �لكيميائية 
�لتي حتفز �لنوم، وي�سرع �إنتاج �لإدرينالني؛ لذلك ل يف�سل تناول �ل�ساي 
�لأخ�سر قبل �لنوم مبا�سرة؛ لأنه يحفز �جلهاز �لع�سبي لأن يبقى متنبها 
ويت�سبب يف �لأرق. كما �أن �لكافيني بال�ساي �لأخ�سر ي�سرع معدل �سربات 
�لقلب ويت�سبب يف �سربات قلب غر منتظمة، وهذ� بدروه قد يت�سبب يف 
خفقان �لقلب؛ ما قد يوؤدي �إىل �أمل يف �ل�سدر. و�لتغير �ملفاجئ يف �ملعدل 

�لطبيعي ل�سربات �لقلب ميكن �أن ي�سكل خطورة على �ل�سحة.
�لع�سالت  يف  ت�سنجات  �إىل  �مل�����س��روب  ل��ه��ذ�  �مل��ف��رط  �ل���س��ت��ه��الك  وي����وؤدي 
و�لوخز؛ وذلك لأن �لكافيني يجرب �لع�سالت �لهيكلية على �لنكما�س مبا 
وبالتايل  ملني،  تاأثر  ا-  �أي�سً وللكافيني-  بال�ساقني.  ت�سنجات  يف  يت�سبب 
فاإن �لإفر�ط يف تناول �ل�ساي �لأخ�سر ي�سبب �لإ�سهال. لذلك يو�سى بعدم 
تناوله كثر�. كما ين�سح بعدم �سربه على معدة فارغة.  ومينع �لكافيني 
�مت�سا�س �لكال�سيوم يف �جل�سم. و�لتناول �ملفرط لل�ساي �لأخ�سر يت�سبب 
�أم��ر����س مثل  ي���وؤدي �إىل  �إف���ر�ز �لكال�سيوم يف �ل���دم، م��ا ق��د  يف رف��ع معدل 
�لأخ�سر  �ل�ساي  �لكثر من  ��ستهالك  �أن يت�سبب  �لعظام. وميكن  ه�سا�سة 
يف فقر �لدم، كما �أنه يقلل من �مت�سا�س �حلديد �ملوجود يف �لأطعمة �لتي 
�ملوجود  �لبوليفينول  �أن  كما  �لبوليفينول.  على  �حتو�ئه  ب�سبب  نتناولها 
بكرثة  �لأخ�سر  �ل�ساي  فتناول  وبالتايل  تاأك�سدي،  �إجهاد  يف  يت�سبب  فيه 
ي�سبب �لقيء و�لغثيان. وين�سح بالكتفاء بكمية تقدر بني 300 �إىل 400 
�لأخ�سر،  لل�ساي  �لطبيعة �حلم�سية  ملليجر�م فقط منه يوميا. وب�سبب 

فاإنه يهيج بطانة �ملريء ما يت�سبب يف حمو�سة.

احلر؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 
- �ل�سعر �ملتحرر من �لقافيه. 

ال�سعبي؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 
- �ل�سعر �لعامي لكل بلد. 

العمودي؟  ال�سعر  هو  • ما 
- �ل�سعر �ملعتمد على �لوزن و�لقافيه. 

الطنبوري؟  هو  • من 
- رجل �أ�سطوري له ق�سة مع حذ�ئه. 

نحو؟  كتاب  اأقدم  هو  • ما 
- �لكتاب ل�سيبويه

الإجنليز؟  ال�سعراء  اأ�سعر  • من 
- �ل�ساعر جون در�يدن 

مدغ�سقر.  يف  تتمركز  �لعامل  يف  �ملوجودة  حرباة(  )جمع  �حلر�بي  من  �ملائة  يف   50 •
�سنوياً.  �جلو  من  �مللوثات  من  كيلوغر�ماً   25 حو�يل  تنقي  �أن  ت�ستطيع  �لعارية  • �ل�سجرة 

مقد�س.  حيو�ن  �أنه  على  �لأبي�س  �لفيل  مع  �لتايالنديون  • يتعامل 
فقط.  �سيار�ت   4 �لأمركية  �ملتحدة  �لوليات  يف  كان  1894م  �لعام  • يف 

كانت م�ساحتها  ، مهما  8 مر�ت  �أكرث من  نف�سها  �أن تطوى على  �ل�سكل ل ميكن  ورق مربعة  • �أي قطعة 
كبرة. 

��ستخد�م  �أثناء  يف  لها  ن  يتعر�سو  حو�دث  ب�سبب  �سنوياً  حتفهم  يلقون  �أع�سر  �سخ�س   2500 من  • �أكرث 
�آلت �أو �لأجهزة �مل�سممة �أ�سا�ساً ملن ي�ستخدمون �أيديهم �ليمنى. 

�لأر�س.  بحجم  مقارنة  مرة   330330 يو�زي  �ل�سم�س  • حجم 
فقط.  ثانية   13 هو  �لآن  حتى  �لطر�ن  يف  �ل�ستمر�ر  يف  دجاجة  حققته  �لذي  �لقيا�سي  • �لرقم 

�أ�سنان.  طبيب  �خرت�ع  من  هو  �لإعد�م  يف  ُي�ستخدم  �لذي  �لكهربائي  • �لكر�سي 
و�حد.  �آن  يف  د�ئم  ب�سكل  �لأربعة  حو�فره  بروؤية  له  ت�سمح  ر�أ�سه  يف  �حلمار  عيني  • و�سعية 

با�شل ال�شجاع
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الكمرثى
�ملائة  ي��ح��ت��وي 
غ�������������������ر�م م����ن 
�ل��������ك��������م��������رثى 
 80% ع����ل����ى 
م���������ن وزن������ه������ا 
2 غر�م  م��اء - 
 2 �ح��م��ا���س - 
غ���ر�م �ل��ي��اف - 
دهون  غر�م   4
15 غر�م �سكر 
من  و�لكثر   -
مثل  �مل������ع������ادن 

�لفو�سفور و �ل�سوديوم و �لزنك و �لنحا�س و �ليود و �لزرنيخ و �لكربيت و 
ن�سبة عالية من �لبوتا�سيوم وعلى جمموعة كبرة من �لفيتامينات 

غنية  ق�سرتها  �ن  كما  �لم��ع��اء  و  للمعدة  ق��وي  منظف  �ل��ك��م��رثى  تعترب 
بالمالح �ملعدنية و يعترب �ل�سكر �ملوجود بها ل يوؤثر على �مل�سابني بال�سكر 
كذلك ت�ساعد �لكمرثى يف �لتخفيف من �سغط �لدم �ملرتفع لحتو�ئه على 

�ملاغني�سيوم. 
�كلها  �لكمرثى قبل  بتق�سر  بامر��س معوية  �مل�سابني  �ل�سخا�س  ين�سح 

لن �لق�سرة بطيئة �له�سم

للكثر  بالن�سبة  �إح��ر�ج��اً  �لأم��ور  �أك��رث  من  �لكريهة  �لفم  ر�ئحة  ُتْعَترَب 
�لفتقار  يعترب  ول  َباحاً،  �سَ �ل�ستيقاظ  لدى  ة  وَخا�سَّ �لأ�ْسَخا�س  من 
�إِىَل �لنظافة �لفموية �ل�سبب �لوحيد يِف ر�ئحة �لأنفا�س �لكريهة، و�إمنا 

هنالك �أ�ْسَباب �أُْخَرى يجب �لتنبه �إليها يِف هذ� �خل�سو�س.
يكاد  �أم��ر�ً  �ل�سباحية  �لفم  ر�ئحة  من  �لتخل�س  ف��اإن  �لأطباء  وِبَح�َسِب 
ميكن  �إِْذ  �ملتناول؛  يِف  �أم��ر  حدتها  من  �لتقليل  �أَنَّ  �إِلَّ  م�ستحياًل،  يكون 
ِحيَفة  ِبَح�َسِب �سَ �لإِْج���َر�َء�ت للحد من ر�ئحة �لفم،  للمرء �تخاذ بع�س 

ديلي ميل �لربيطانية.

اأ�ْسَباب رائحة الفم الكريهة:
�جلفاف  من  �لأ�ْسَخا�س  من  �لكثر  ُي��َع��ايِن  �لفموي:  �جلفاف   –  1
�مل�ساكل  ب��ع�����س  ِب�����َس��َب��ِب  َوَذِل������َك  ��َب��اح��اً؛  ���سَ ��ستيقاظهم  ل���دى  �ل��ف��م��وي 
ُيوؤدِّي  َم��ا  �ل��ف��م؛  ع��رب  �لتنف�س  �إِىَل  تدفعهم  و�ل��ت��ي  �لأن���ف  يِف  �ل�سحية 
بعد  كريهة  ر�ئحة  ب�سدور  َيَت�سبَّب  َما  وهذ�  و�لبلعوم،  �لفم  جفاف  �إِىَل 

َباحاً. �ل�ستيقاظ �سَ

اًلت �لطعام يِف �لأ�سنان: قد تبقى بع�س َف�سالت �لطعام بني  2 – َف�سْ
دِّي ِبَدْوِرِه  �لأ�سنان حتى لو قمت بتنظيفها بالفر�ساة و�ملعجون، وهذ� ُيوؤَ

�إِىَل ن�سوء �لبكرتيا يِف هذه �لَف�سالت، ويت�سبب بر�ئحة �لفم �لكريهة.
عادة  �لعلكة  م�سغ  ب��اأن  �ملعروف  من  �لنوم:  قبل  �لعلكة  م�سغ   –  3
نتائَج  ي��وؤت��ي  بالتحديد  �ل��ن��وم  قبل  م�سغها  �أَنَّ  �إِلَّ  �لأن��ف��ا���س،  يعطر  َم��ا 
غ���ذ�ًء مثالياً  �ل��ت��ي تثل  �لأ���س��ب��ارت��ام  م���ادة  عك�سية لأن��ه��ا حت��ت��وي على 

للباكتريا �لتي تت�سبب بر�ئحة �ْلَفم �لكريهة.

طرق التخفيف من رائحة الفم:
�أَْي طعام  تناول  وقبل  مبا�سرة،  �ل�ستيقاظ  بعد  �لبقدون�س  – م�سغ   1

�أو �سر�ب.
�ليوم. يِف  و�حدة  مرة  �لكر�ف�س  �أو  �لتفاح  – تناول   2

�لنوم. قبل  م�سغها  وجتنب  فقط،  �ل�سباح  يِف  �لعلكة  – م�سغ   3
تقتل  �ملادة  هذه  ِلأنَّ  �لنوم؛  قبل  �سود�  بالبيكنج  �أ�سنانك  نظف   –  4

�لبكرتيا �مل�سوؤولة عن ر�ئحة �لفم �لكريهة. 

اأ�سباب رائحة الفم الكريهة يف  ال�سباح وطرق التخل�ص منها

زّوار ي�سريون يف امليدان الأحمر بالقرب من كاتدرائية �سانت با�سيل يف و�سط مو�سكو.  )رويرتز(

��سمه با�سل ويقال له �بو �لبو��سل �سجاع ل يخاف �ن كان على حق ول يظلم �حد لنه يخاف �هلل �لعلي �لقدير 
�حلديث  ي�ستطيع  با�سل ومل  ذهل  بالدماء  وم�سرجا  بال�سياط  �لبيت م�سروبا  �يل  يوما  و�ل��ده  عاد  -عندما 
و�حلركة للحظات فقال و�لده هون على نف�سك �نه �ساحب �لأر�س �لإقطاعي عبدون .. �مر رجاله ب�سربي 
�نتم  �و ل تعطي  با�سل وق���ال: تعطي  �ل��ع��ام.. ف�سرخ  ف��الر���س مل تعط حم�سول وف��ر� ه��ذ�  و�خ��ري��ن معي 
تقدمون كل ما لديكم من جهد و�هلل يعطي مالديه من خر فكيف يحا�سبكم بهذه �لطريقة �لوح�سية و�نتم 
مل تق�سرو�، �ل�سياط للبهائم فقط ولي�ست للب�سر، �ل�سياط لأمثاله من �لظلمة.. �ق�سم ليكون هذ� �ليوم يوم 

�سعدك يا و�لدي.
خرج با�سل غا�سبا ��سد �لغ�سب ثائر� كما �لربكان هائجا كموج �لبحر �ساركه عا�سفة قلبه ودمائه �لتي تغلي 
�بو �لبو��سل.. يحمل �جلميع �لفوؤو�س  وتفور وقبل �ن تغيب �سم�س هذ� �ليوم كانت �لقرية كلها ت�سر خلف 
و�ملناجل و�لع�سي �لغليظة و�مل�ساعل و�لأ�سلحة �لبي�ساء كل كبر و�سغر يف �لقرية يتحرك جتاه �سيعة عبدون 
�ل وه��و مطوق بهم  ي��دري  �لليل وه��و ورجاله يف غفلة يعي�س يومه �ل�سود �لخ��ر ومل  �لإقطاعي يف عتمة 
حما�سر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن �ن �سياحه �سيخيفهم بل �سرعبهم ف�سرخ فيهم وقال لي�س 
عبدون من يخاف منكم �يها �لكالب �لبهائم هيا و�ل جعلتكم طعاما لكالبي و�حرقتكم بنر�ين، وكانت هذه 
�خر كلماته فقد طاله با�سل ب�سوط �لتف حول رقبته وجره حتى �قد�م و�لده لي�سربه وي�سفي جر�حه وقلبه 
�لد�مي قبل �ن يقتلع با�سل رقبته مبنجله كما يقتلع �لزرع من �لر�س يف �لوقت �لذي قام فيه �لهايل �لقرية 
ثمنا  حياتهم  فدفعو�  �لغ�سب..  ه��ذ�  من  مفر  فال  �لهرب  منهم  �ي��ا  ي�ستطيع  ومل  عبدون  لرجال  بالت�سدي 
ومل ت�س �يام حتي كانت �لر�س �ل�سا�سعة قد ق�سمت على �هايل �لقرية فهم ��سحابها كان عرقهم يرويها 
و�سو�عدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�ساد كما فرحو� هذ� �لعام وذلك �لبيت �لفخم �لآن يعي�س فيه �بو 

�لبو��سل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�سرع �هلل و�سنته ول ظلم لديهم ولكن قلوب ميلوؤها �حلب. 


