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ن�صيحة ملن يريدون عمرا طويال

ك�سفت در��سة �سويدية حديثة، �أن تربية �حليو�نات ت�ساعد على �إطالة 
�لعمر �لإن�سان وحمايته من �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�جللطة.

و�أو���س��ح��ت �ل���در�����س���ة، �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة �أوب�سال 
مبنافع  يعود  �حليو�نات  تربية  �أن  عاما،   12 م��دى  على  �ل�سويدية 

�سحية عدة ول يقت�سر على �لت�سلية.
ترت�وح  �سخ�ض  مليون   3.4 من  عينة  �سمل  �ل��ذي  �لبحث،  و�أظ��ه��ر 
�أق���ل ُع��ر���س��ة للوفاة  �أع��م��اره ب��ن 40 و80، �أن م��ن ي��رب��ون �ل��ك��اب 
�ملبكرة بن�سبة 20 باملئة. و�أ�سافت �لنتائج �أن من يربون �لكاب �أقل 
عر�سة للوفاة من جر�ء �لإ�سابة باجللطة بن�سبة 23 باملئة، وفق ما 
نقل موقع "�سوزن �إلبو". ووجدت �لدر��سة �أن تربية �حليو�نات �أكرث 
�ملبكرة  للوفاة  �أق��ل عر�سة  �لفئة  فهذه  �ملتزوجن،  و�سط غري  فائدة 
36 باملئة، ويكمن �سر هذ� �لتاأثري يف �لعاطفة �لتي ت�سيفها  بن�سبة 
�لكائنات �إىل حياة من يعانون �لوحدة. ويقول �لباحث يف مركز كيونغ 
�لطبي �جلامعي ب�سيول، كيم جن باي، �إن �لكاب متنح من يربونها 
�لقلب وت�سبح هذه  �لتوتر يف  �إىل تخفيف  ي��وؤدي  نف�سيا، مما  ه��دوء 
�أثناء �خلروج للم�سي ب�سكل جماعي مع �حليو�ن.  �أكرث قوة  �لع�سلة 
يف �ملقابل، ك�سفت �لدر��سة �أن �لقطط �أقل فائدة من �لناحية �ل�سحية 
�إىل  في�سطرون  طويلة  مل�سافة  �مل�سي  على  �أ�سحابها  ت�سجع  ل  فهي 

ماعبتها د�خل �لبيت.

اإن كنت �صمينا فاعلم اأن والدتك تدّخن
يرفع  �حلمل  �أث��ن��اء  لل�سجائر  �لن�ساء  تدخن  �أن  جديد  بحث  ك�سف 

خطر �إ�سابة �أطفالهن بال�سمنة.
�أن  �إىل  �لأم��ري��ك��ي��ة،  كنتاكي  جامعة  �أج��رت��ه  �ل���ذي  �لبحث  وت��و���س��ل 
لدى  �لدهون  تغذي  �لتي  �لربوتينات  م�ستويات  من  تزيد  �ل�سجائر 
�جلنن �لذي مل يولد بعد. وي�سلط هذ� �لكت�ساف �ل�سوء على ظاهرة 
مت حتديدها يف �أبحاث �سابقة مل يت�سن تف�سريها، حيث ربطت تلك 
�لأبحاث بن �لتعر�ض لر�ئحة �لدخان �أثناء �حلمل و�نخفا�ض �أوز�ن 
�ملو�ليد و�لولدة �ملبكرة. ولكن �لأدلة �جلديدة تظهر �لطريقة �لتي 

يوؤثر بها �لتدخن على �سحة �لطفل على �ملدى �لطويل.
�مل�سيمة  �ل�سجائر تعرب  دخ��ان  �لكيميائية يف  �مل��و�د  �أن  �لفريق  ووج��د 
ي��زي��د م���ن �حتمال  �إىل دم �جل��ن��ن و�أع�����س��ائ��ه مم���ا  ل��ت�����س��ل ع��ربه��ا 
�لتي  �لأن�سجة  حتليل  على  �لبحث  و�عتمد  بال�سمنة.  �ملولود  �إ�سابة 
بروتن  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  �ل���ولدة،  بعد  ع��ادة  منها  �لتخل�ض  يتم 
كانت  �لذين  �لر�سع  جلد  يف  �نت�سار�  �أك��رث  ك��ان   "chemerin"
�أن  �حتمال  يزيد  �أن  ميكن  وبالتايل  �حل��م��ل،  �أث��ن��اء  تدخن  �أمهاتهم 
ي�سبح �لطفل بدينا. وقال �لباحث لريين رينولدز �إن هذ� ي�سري �إىل 
�أن �لتدخن �أثناء �حلمل يوؤدي �إىل تغيري�ت يف تنظيم �جلينات وهو 

ما يلعب دور� هاما يف منو �خلايا �لدهنية و�ل�سمنة.

الربقوق يحمي من ال�صيخوخة وال�صرطان
لتناول  �ل�سحية  �لفو�ئد  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لتغذية  خ��رب�ء  ك�سف 

�لربقوق، �لذي يعترب فاكهة �ل�سعبية يف �لكثري من �لبلد�ن.
من  يعاين  �ل�سخ�ض  ك��ان  ف��اإذ�  حقيقيا،  طبيعيا  دو�ء  �لربقوق  ويعد 
ب�سورة  �لربقوق  تناول  عليه  فيجب  �ملفا�سل،  �لتهاب  من  �أو  �لربو، 

منتظمة.
�سربة  بعد  ب�سرعة  �ل��ت��ع��ايف  على  �جل�سم  ي�ساعد  �ل��ربق��وق  �أن  كما 
�ل�سم�ض، وهو فعال كعاج غذ�ئي �إ�سايف يف عاج �لأور�م، لأنه يحتوي 
على م�ساد�ت �أك�سدة خمتلفة، حتمي �جل�سم من �ل�سيخوخة، لكونها 

تكافح �جلذور �حلرة.
مركب  على  يحتوي  لأن��ه  �لعيون،  حماية  يف  فّعال  �ل��ربق��وق  �أن  كما 

"�لكاروتينويد�ت". جمموعة  "زياك�سانتن" من 
ويحتوي �لربقوق على مكونات مفيدة مثل "�سوربيتول" و"�إز�تن"، 
�لتي ت�ساعد على �لأد�ء �لطبيعي للجهاز �له�سمي، فالربقوق م�ساد 
لاإم�ساك، لذلك ين�سح �لأطباء كل من يعاين من �لإم�ساك �ملزمن 

�أو �ملوؤقت تناول �لربقوق.
ومن مميز�ت �لربقوق �أي�سا، �أنه م�سدر مهم للح�سول على فيتامن 
C �لذي يعزز مقاومة �جل�سم للعدوى، و�للتهابات، و�جلذور �حلرة، 
كما يلعب �لربقوق دور� مهما يف حت�سن حالة �لقلب، ومينع تر�كم 

لويحات �لكولي�سرتول على جدر�ن �لأوعية �لدموية.
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طرق مثبتة علميًا للنوم ال�صريع
يعاين �لكثري من �لأ�سخا�ض عادة من �سعوبات يف �لنوم، وي�سابون بالأرق، 
�لأمر �لذي ي�سكل عبئاً عليهم ويوؤثر �سلباً على ن�ساطهم و�أد�ئهم يف �لعمل 
�لنوم، ل بد من  �لأرق و�سعوبة  �لنهار.  وللتخل�ض من  �أثناء  �لدر��سة  �أو 
 5 يلي  فيما  �أ�سرع،  ب�سكل  �لنوم  ت�ساعد على  �لتي  �لإج���ر�ء�ت  بع�ض  �تباع 
طرق مثبتة علمياً ت�ساعد على �لتخل�ض من �سعوبات �لنوم و�لأرق، وفق ما 

�أورد موقع "مايو �أو�سن" �لإلكرتوين: 
ثابت نوم  جدول  على  �حلفاظ   -  1

�لنوم  على  �جل�سم  لتدريب  �لطرق  �أف�سل  �إح��دى  �أن  �إىل  �خل��رب�ء  ي�سري 
ب�سكل ��سرع هو �لذهاب �إىل �لفر��ض و�ل�ستيقاظ يف نف�ض �لوقت كل يوم، 
كما ُين�سح بال�ستعد�د للنوم قبل �ساعة من �ملوعد �ملحدد، و�إجر�ء متارين 

تنف�ض عميق ملدة 5 دقائق. 
مظلمة غرفة  يف  �لنوم   -  2

ي�ساعد �لنوم يف مكان مظلم متاماً على �إطاق هرمون �ملياتونن �مل�سوؤول 
عن �لنوم، لذ� ميكنك �إطفاء جميع �لأجهزة �لإلكرتونية �لتي ي�سدر عنها 

�ل�سوء للحوؤول دون �إيهام �لدماغ باأن �لوقت ل يز�ل نهار�ً. 
- �حلفاظ على برودة �جل�سم  3

على  ي�ساعد  �ل��ذي  �ملياتونن  لإنتاج  منخف�سة  ح��ر�رة  �أج�سامنا  تتطلب 
�لنوم ب�سكل �أ�سرع، لذ� ين�سح باأن ل تتجاوز درجة حر�رة غرفة �لنوم 20 
د�فئ  �أخذ حمام  �لنوم عرب  درجة مئوية. كما ي�سنح بتربيد �جل�سم قبل 
ي�ساعد على �إطفاء �حلر�رة �لد�خلية، �أو عرب �رتد�ء ماب�ض م�سنوعة من 

�أقم�سة ل تخزن �حلر�رة. 
�ل�ساعة 2 بعد �لظهر بعد  �لكافين  تناول  جتنب   4-

من �ملعروف باأن �لكافين ي�ساهم يف بقاء �ملرء م�ستيقظاً، �إذ �أن مفعوله قد 
يدوم ل�ساعات طويلة، لذ� حاول �لمتناع عن تناول �مل�سروبات �لتي حتتوي 

على �لكافين مثل �لقهوة و�ل�ساي، بعد �ل�ساعة �لثانية م�ساء. 

تقود �صيارتها على �صكة القطار
�أعلن مكتب �ل�سرطة يف ولية بن�سلفانيا 
�سيارتها  تقود  �م��ر�أة  �سبط  �لأمريكية، 
وحن  للقطار  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكة  ع��ل��ى 
قدمت  �مل��ت��ه��ور  �لفعل  �سبب  ع��ن  �سئلت 

جو�با غريبا.
نيوز"  "فوك�ض  موقع  نقل  م��ا  وبح�سب 
فاإن �مل��ر�أة �لتي قادت �سيارتها فوق �سكة 
�لقطار، يوم م�ساء �لأربعاء �ملا�سي، كانت 
يف كامل قو�ها �لعقلية، وعزت ما قامت 
به �إىل �إر�ساد�ت نظام حتديد �ملو�قع "جي 
بي �إ�ض". و�أو�سحت �ل�سرطة �أن �ل�سائقة 
مل تكن يف حالة �سكر حن �سبطت على 
�ت�سال  تلقي  �إث��ر  ليا  �لعا�سرة  �ل�ساعة 

هاتفي لاإباغ عن �لعربة �ل�ساردة.
و�أز�ل��ت �ل�سرطة �سيارة �ملر�أة من �ل�سكة 
خمالفة  لل�سائقة  ووج��ه��ت  �حل��دي��دي��ة 
قامت  م��ا  ج��ر�ء  �ملتهورة" م��ن  "�لقيادة 
به. وتعر�ست �ملر�أة لنتقاد�ت و��سعة على 
كثريون  عاتبها  �إذ  �لجتماعية  �ملن�سات 
كان  �لفعل  ه��ذ�  �إن  وق��ال��و�  �لتهور  على 

بو�سعه �أن يت�سبب بحادث ماأ�ساوي.
و����س��ت��غ��رب م��ع��ل��ق��ون ح��دي��ث �مل������ر�أة عن 
�ل�"جي بي �إ�ض"، لأن هذ� �لأخري يتوىل 
�لإر�ساد على �لطرق كما �أن �ملر�أة تدرك 
خم�س�سة  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكة  �أن  �أي�����س��ا 

للقطار �لذي ي�سري ب�سرعة كبرية.
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مواد خطرية يف 
كرميات الوجه

�لأملانية  "�أوكوت�ست"  جم��ل��ة  ح����ذرت 
م���ن م�����و�د خ���ط���رية ع��ل��ى �ل�����س��ح��ة يف 
�لزيوت  م��ث��ل  �ل��وج��ه،  ك��رمي��ات  بع�ض 
بالهيدروكربونات  �مل�سبعة  �مل��ع��دن��ي��ة 
حولها  حت�����وم  و�ل����ت����ي   ،MOAH

�سكوك يف ت�سببها يف �ل�سرطان.
وم�����ن �مل�������و�د �خل����ط����رية �لأخ���������رى يف 
ك��رمي��ات �ل��وج��ه م��ادة �ل��ب��ويل �إيثيلن 

غايكول PEG، و�لفورمالديهايد.
م��ن ج��ه��ة �خ���رى وع��ن��د �خ��ت��ي��ار كرمي 
بالعتبار  ت���اأخ���ذي  �أن  ي��ج��ب  �ل��ب�����س��رة 
معايري عدة: �أ�سلوب حياتك، وحالتك 
و�ل�سخ�سية  �ملهنية  بيئتك  �ل�سحية، 
يف  جديد  م��ول��ود  �ملكتب،  يف  )�سغوط 
�ملنزل...( من �أجل فهم �لظروف �لتي 

متر بها حالة �لب�سرة.
للب�سرة  ت�سخي�ض  �إج���ر�ء  لك  وي�سمح 
م����ن ق���ب���ل �����س���ت�������س���اري �ل��ت��ج��م��ي��ل �أو 
تركيبات  ب��اخ��ت��ي��ار  ب��ال��وج��ه  �ل��ع��ن��اي��ة 
ل�ستعادة  ب�سهولة  �ملنا�سبة  �ملنتجات 
على  و�حلفاظ  ب�سرعة  ب�سرتك  جمال 

�إ�سر�قها.

حبات �لكال�سيوم ل توؤثر على كثافة �لعظام
مارك  �لطبيب  برئا�سة  �لنيوزلنديون  �لأط��ب��اء  و�عتمد 
 14 ح��و�يل  �سملت  جتربة   59 على  �ختبارهم  يف  بولند 
�لز�ئد  �لكال�سيوم  تاأثري  لختبار�ت  خ�سعو�  م�سارك،  �ألف 
تزد�د  �لعظام  كثافة  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  عظامهم.  على 
بن�سبة �أق�ساها 1.8 باملئة مهما كانت قيمة �جلرعة �لتي 
يتم تناولها. ووفقا للدر��سة فاإن هذه �لزيادة ل تكفي ملنع 
�أن  �أخ��رى  در����س��ة  �أثبتت  ذ�ت��ه،  �ل�سياق  ويف  �لعظام.  تك�سر 
منتجات  عالية من  ن�سبة  على  يحتوي  نظام غذ�ئي  �إتباع 

�لألبان، ل يعزز من كثافة �لعظام.
�لنيوزلنديون  �لأطباء  بها  قام  �لتي  �لدر��سات  بن  ومن 
يقي  �لكال�سيوم  ت��ن��اول  �أن  و�ح���دة فقط  در����س��ة  �أظ��ه��رت   ،
�لعظام من �لتك�سر، �إذ تبن من �لدر��سة �لتي �سارك فيها 
عرب  �ل�سحية  حالتهم  يف  حت�سن  �ل�سن،  يف  كبار  �أ�سخا�ض 

تناولهم حبوب �لكال�سيوم.

�آثار جانبية خطرية
�لتي  �خلا�سة  تغري  مل  �ل�ستثنائية  �لدر��سة  ه��ذه  لكن 
تو�سل �إليها �لأطباء، وهو ما �أكده �لطبيب بولند بقوله 
�أن زي��ادة كمية  �أي دليل يوؤكد على  يوجد  ل  �لآن  حتى   "

�لكال�سيوم يف �لنظام �لغذ�ئي، مينع �لعظام من �لتك�سر"، 
�أهمية حبات  �لعلمية ح��ول  �لأدل���ة  ف��اإن  ذل��ك  ع��اوة على 

�لكال�سيوم يف وقاية �لعظام، لز�لت �سعيفة ومتباينة.
�ل�سن وخ��ا���س��ة يف  ك��ب��ار  م��ن  �لكثري  ي�ستخدم  ذل��ك  ورغ���م 
�لباد �لغربية حبات �لكال�سيوم يوميا، وهو ما حتذر منه 
جمعية �لتغذية �لأملانية. و�ل�سبب هو �أن زيادة �لكال�سيوم له 
�أ�سر�ر على �ل�سحة ، فارتفاعه يف �جل�سم يزيد من خطر 
�إىل ح��دوث م�ساكل يف �جلهاز  �لكلى وي��وؤدي  ت�سكل ح�سى 
�له�سمي، ف�سا عن �رتفاع خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب 
تكل�ض  �إىل  ي��وؤدي  �لكال�سيوم  فرت�كم  �لدموية،  و�لأوع��ي��ة 

�لأوعية �لدموية.
ما يعني �أن زيادة كمية �لكال�سيوم غري مفيدة، ومن �لأف�سل 
عرب  عليها  �حل�سول  يتم  �لتي  �لكال�سيوم  بكمية  �لكتفاء 
�لغذ�ء، على �أن يتم �حل�سول على �لكم �لكايف من فيتامن 
"D" بو��سطة �لتغذية �أو �لتعر�ض لأ�سعة �ل�سم�ض، فبدون 
فيتامن "D" ل ميكن �ل�ستفادة من �لكال�سيوم �ملوجود 

يف �جل�سم، وفقا ملا �أورد موقع " فوكو�ض" �لأملاين.

حقائق مهمة عن عظامنا النعرفها
فطبقات  �لب�سري،  �جل�سم  �سفات  من  هو  �لد�ئم  �لتجدد 

�ل��ب�����س��رة �ل��ع��ل��ي��ا ت��ت��ج��دد ب�����س��ك��ل ك��ام��ل ك���ل �أرب���ع���ة �أ�سابيع 
تقريباً، وينطبق هذ� على كثري من خايا �جل�سد كخايا 

�لعظمية.
�لهيكل  يتكون  لآخ���ر:  �سخ�ض  م��ن  �لعظام  ع��دد  �خ��ت��اف 
�ل��ع��ظ��م��ي ل��اإن�����س��ان م��ن ن��ح��و م��ئ��ت��ن و���س��ت��ة ع��ظ��ام. عدد 
من  يختلف  و�لقدم  �لفقري  �لعمود  يف  �ل�سغرية  �لعظام 

�إن�سان لآخر.
�لعظمي  �لهيكل  ي�سكل  �لد�خلية:  �لأع�ساء  حلماية  �سور 
�لدعامة �لد�خلية للج�سم. كما تتوىل �لعظام مهمة حماية 

�لأع�ساء �لد�خلية.
بالدماغ  �جلمجمة  حتيط  و�ل���دم���اغ؟  �لقلب  يحمي  م��ن 
�لقف�ض  �أم��ا  �ل�سدمات.  على حمايتها من  وتعمل  و�لعن 

�ل�سدري فيحمي �لقلب و�لرئة.
خفيفة رغم �سابتها: �لعجيب �أن �لعظام ثابتة جد� رغم 
12 باملئة فقط من  خفتها. فالهيكل �لعظمي ي�سكل نحو 

وزن �جل�سم.
ت��غ��ري م�����س��ت��م��ر ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �ل�����س��اب��ة: ت��ت��غ��ري �لعظام 
با�ستمر�ر، فهي تتكون من �آلف �خلايا �لتي تقوم بتعديل 
كتلة �لعظم ب�سكل د�ئم. وهي عملية تغري م�ستمرة ت�ساعد 

على ثبات �لعظام.

االإفراط يف تناول الكال�صيوم..ما زاد عن حده انقلب �صده

من  �الإكثار  على  �ل�سن  كبار  وخا�سة  �لكثريون  يقبل 
منتجات �الألبان، لزيادة �لكال�سيوم ووقاية عظامهم 
من �لتك�سر، بل وحتى �إن �لبع�ص يحر�ص على تناول 
نيوزالند�  من  �أطباء  لكن  يوميا،  �لكال�سيوم  حبات 

�أثبتو� �أن �لكال�سيوم �لز�ئد م�سر بال�سحة.
للكال�سيوم  فو�ئد  عن  تتحدث  �لتي  �لدر��سات  تكرث 
من  ويقيها  �لعظام  يقوي  فهوي  للج�سم،  �ل�سرورية 
�لتك�سر. هذه �لدر��سات تدفع �لكثريين �إىل �الإقبال 

منتجات  تناول  من  �الإكثار  على 
بالكال�سيوم،  �لغنية  �الأل��ب��ان 

حبات  ت���ن���اول  ع���ن  ف�����س��ا 
ما  �أن  معتقدين  �لكال�سيوم، 
ل�سحتهم  مفيد  به  يقومون 

عموما ولعظامهم ب�سكل خا�ص.
ل��ك��ن ه���ذه �الع��ت��ق��اد خ��اط��ئ، وهو 

يف  م��وؤخ��ر�  ن�سرتا  در��ستان  �أك��دت��ه  ما 
ووفقا  �لربيطانية".  �لطبية  "�ملجلة 
فاإن هاتني  " فوكو�ص" �الأمل��اين،  ملوقع 
كمية  زي���ادة  �أن  �أك��دت��ا  �ل��در����س��ت��ني 

�لكال�سيوم، ال يفيد �لعظام كثري�.

حتذير ب�صاأن و�صع 
االأدوية يف املكان اخلطاأ

ت��ن�����س��ح ���س��رك��ات �لأدوي�������ة بحفظ 
منتجاتها يف �أماكن حمددة بح�سب 
ومكوناتها،  �لأدوي����ة  تلك  طبيعة 
لكن كثري� مّنا يعترب �لثاجة هي 
�لأدوية  جلميع  �لفرت��سي  �ملكان 
وه�����و �ف����رت������ض خ����اط����ئ، وي������زد�د 
�لأمر �سوء� عندما تو�سع �لأدوية 

يف ثاجة �لطعام.
ويو�سح خرب�ء �أن بع�ض �لأدوية ل 
حتتاج �إىل �حلفظ يف �لثاجة، لأن 
�ملاء �لذي يت�سكل من جر�ء هبوط 
درجة �حلر�رة قد ي�سفر عن �سياع 

فعالية �لدو�ء.
جميع  على  ينطبق  ل  �لأم���ر  لكن 
"هيلث  ف��ح�����س��ب م��وق��ع  �لأدوي�������ة، 
�أنو�ع  بع�ض  ترك  فاإن  �إك�س�ساجن"، 
�لأدوي��ة يف ح��ر�رة عادية قد يوؤدي 
و�لنجاعة،  �ل�ساحية  فقد�ن  �إىل 
�ساما  عن�سر�  يحيله  ق��د  �أن���ه  كما 

ينذر بعدة متاعب �سحية.
وم���ن ب���ن �لأدوي������ة �ل��ت��ي تتطلب 
�لهرمونات  �ل��ث��اج��ة،  يف  �حل��ف��ظ 
�لإخ�ساب  عملية  يف  �مل�ستخدمة 
�لطبيعي خارج �جل�سم، ف�سا عن 
�لأن�����س��ول��ن �ل���ذي مل ي��ج��ر فتحه 
�إىل  �للقاحات  بع�ض  وحتتاج  بعد، 

�لتجميد �لكامل.
ل��ك��ن ح��ت��ى �لأدوي�������ة �ل���ت���ي حتتاج 
تو�سع  ل  �أن  ي��ج��ب  ب����ارد  ج��و  �إىل 
يف ث��اج��ة �ل��ط��ع��ام، وي��ق��ول خبري 
�لأدوية، كينيث و�ينربغ، �إن حفظ 
�لأدوي������ة يف ث��اج��ة �ل��ط��ع��ام غري 
�ل�سحية،  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  م��ق��ب��ول 
حتفظ  �أن  ي���ت���وج���ب  وب����ال����ت����ايل، 
بهذ�  خا�سة  ثاجات  يف  �لعقاقري 

�لغر�ض.
�سناعة  خم���ت���رب�ت  �أن  وي���و����س���ح 
ب����الأك����ل ول  ت�����س��م��ح  �لأدوي����������ة ل 
�لأماكن  يف  �لتدخن  ول  �ل�سرب 
ملنع  �ل��ع��ق��اق��ري  لإن��ت��اج  �ملخ�س�سة 
�أي ت��د�خ��ل ب��ن م��ك��ون��ات �لأدوي����ة 

و�مل�سروبات و�لأطعمة.
يرتكبون  �ل��ن��ا���ض  ف����اإن  وب���ال���ت���ايل 
�لدو�ء  ي�سعون  حن  فادحا  خطاأ 
يف ثاجة �لطعام �لتي تو�سع فيها 
فيها  حت�سل  وم�����س��روب��ات  �أغ��ذي��ة 
وت�سم  كيميائية  ت��ف��اع��ات  ع���دة 

عدد� من �أنو�ع �لبكترييا.
�ل�سكوك،  لتبديد  �لف�سل  و�لقول 
�أن  �ل���دو�ء  م�ستخدم  على  يتوجب 
�مل��رف��ق��ة بالعلبة  ي��ق��ر�أ �لإر����س���اد�ت 
و�ثقا  تكن  مل  و�إذ�  �سديد،  بانتباه 
فاإن  �ل��ن�����س��ائ��ح،  ل��ه��ذه  م��ن فهمك 

�لأن�سب هو �أن ت�ساأل �ل�سيديل.
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�ش�ؤون حملية

برعاية عبد �هلل بن ز�يد

دول العامل ت�صارك يف احتفال اأبوظبي التقني بافتتاج م�صابقة مهارات اآ�صيا العاملية

بح�سور م�سلم بن حم

املدر�صة املتحدة حتتفل بح�صولها على تقدير متميز ودائرة املعرفة ت�صيد بالتميز 

•• العني - الفجر

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �هلل  عبد  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
�إد�رة  وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل رئي�ض جمل�ض 
�إمار�تي  �إجناز  موؤ�س�سة �لإم��ار�ت لتنمية �ل�سباب، ويف 
���س��ه��د معايل  �ل���ع���امل،  م����رة يف  لأول  ي���ح���دث  ج���دي���د 
ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �لرميثي،  خلفان  حممد  �للو�ء 
�لحتفال  للريا�سة،  �لعامة  �لهيئة  رئي�ض  �أب��وظ��ب��ي 
�لدويل �لكبري �لذي �ساركت فية خمتلف دول �لعامل 
�لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  نظمه  و 
و�ملهني، مبنا�سبة تد�سن مناف�سات �لدورة �لأوىل من 
�لتي   ،2018 �أبوظبي  �لعاملية  �آ�سيا  مهار�ت  م�سابقة 
و�لع�سرين من نوفمرب �جلاري،  �لتا�سع  ت�ستمر حتى 
بح�سور  للمعار�ض،  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  وذلك 
�أبو  مركز  ع��ام  مدير  �ل�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة 
ظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني رئي�ض �ملنظمة 
فهد  بن  �أحمد  �لدكتور  ومعايل  للمهار�ت،  �لأ�سيوية 
�لتقني  للتدريب  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�س�سة  حم��اف��ظ  �لفهيد 
و�ملهني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، ونخبة 
م��ن ك��ب��ار �مل�����س��وؤول��ن م��ن خمتلف دول �ل��ع��امل، حيث 
�لرتقاء  �أجل  من  �مل�سابقة  �لتقني"  "�أبوظبي  ينظم 
مبنظومة �ملو�هب �لآ�سيوية �لوطنية نحو �أعلى �لآفاق 
�ل�سناعي  �لتقدم  ل�سناعة  �لازمة  �لدولية  و�ملعايري 
�لتقني  �لتعليم  منظومة  يف  نوعيه  نقلة  �إح����د�ث  و 

و�ملهني، بحيث ت�سمل كافة دول �لقارة �لأ�سيوية.
وخال �لحتفال �أعرب معايل حممد خلفان �لرميثي 
�حلدث  لهذ�  �لتقني"  "�أبوظبي  بتنظيم  فخره  ع��ن 
�لعاملي �لكبري �لذي ت�سارك فيه �لإم��ار�ت باأكرب عدد 
�أقر�نهم من خرية  من �سباب وفتيات �لدولة، بجانب 
�أبناء  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  ثقة  م��وؤك��د�ً  �ل��ع��امل،  �سباب 
�لإمار�ت وقدر�تهم �ملتنوعة لتحقيق �مل�ستحيل يف كافة 
تت�سمنها  �لتي  و�لهند�سية  �لتكنولوجية  �لقطاعات 
�ىل  �جلميع  د�ع��ي��ا  للمهار�ت،  �لعاملية  �أ�سيا  م�سابقة 

�إث��ب��ات �ل���ذ�ت و�ل��ع��م��ل مل��ا فيه خ��ري �ل��وط��ن و�ملو�طن 
و�ملجتمع �لدويل عامة.

وبدوره �ألقى �سعادة مبارك �ل�سام�سي مدير عام مركز 
رئي�ض  و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  ظبي  �أب���و 
عن  خالها  ك�سف  كلمة  للمهار�ت،  �لأ�سيوية  �ملنظمة 
�أن مبادرة"�أبوظبي �لتقني" باإن�ساء �ملنظمة �لآ�سيوية 
مقر�ً  �أبوظبي  �لعا�سمة  تكون  ب��اأن  و�لفوز  للمهار�ت 
ل��ه��ا، ج���اءت ب��ت��وج��ي��ه��ات ���س��ام��ي��ة م��ن ���س��اح��ب �ل�سمو 
�أب��و ظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد 
�لكلمة  خ��ال  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
يف   2015 ع��ام  �حلكومات  قمة  يف  ل�سموه  �لرئي�سية 
��ستثمار  ره��ان هو  �أف�سل  �سموه" �إن  قال  دبي عندما 
 " جميع م��و�ردن��ا يف �لتعليم لأن��ه �سيكون هناك وق��ت 
50 �سنة" من �لآن عندما نقوم بتحميل �آخر برميل 

نفط على منت �ل�سفينة. �ل�سوؤ�ل هو :
 بعد 50 �سنة من �لآن- بعد حتميلنا لربميل �لنفط 
�لأخري - هل �سن�سعر باحلزن؟ �إذ� كان ��ستثمارنا �ليوم 
�سحيًحا ، �أعتقد - �أيها �لإخ��وة و�لأخ��و�ت �لأع��ز�ء – 

�أننا �سنحتفل بهذه �للحظة با حدود"..
و�أ�ساف �سعادة مبارك �سعيد �ل�سام�سي فقال "ومن ثم 
فاإن �لقيادة �لر�سيدة ممثلة يف  �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة - حفظه �هلل- 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ،و�ساحب 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي، 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، تعمل 
�لر��سخ  �إميانها  خالها  م��ن  ت��وؤك��د  ثاقبة  روؤي���ة  وف��ق 
للتنمية  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �ل��رك��ائ��ز  ك��اأح��د  �لتعليم  باأهمية 
�مل�����س��ت��د�م��ة ، و�لق��ت�����س��اد �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة، مبا 
ي�سمن �سناعة �لأجيال �جلديدة لتكون قادة �مل�ستقبل 
�لأعمال،  وري��ادة  لابتكار  �لرئي�ض  �مل�سدر  و�ساحبة 
للمهار�ت  �لآ���س��ي��وي��ة  �ملنظمة  ع��ن  ون��ي��اب��ة  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
فاإننا ن�سكر ونثمن جهود �لقيادة �لر�سيدة  لرتى هذه 
�ملنظمة �لنور وليكون لها �لدور �لكبري يف بناء �لقدر�ت 

�لعالية ل�سباب �آ�سيا يف خمتلف �لتخ�س�سات �لهند�سية 
و�لتكنولوجية و�لتقنية وغريها من �لتخ�س�سات ذ�ت 
�لعاقة �لوثيقة بالتقدم �ل�سناعي يف �لعامل �ملتقدم، 
�ل�سابع  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  �لإم������ار�ت   �سعب  نهنئ  ك��م��ا 

و�لأربعن لقيام دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ل�سيخ  �سمو  رعاية  �أن  �ل�سام�سي  مبارك  �سعادة  و�أك��د 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان لهذ� �حلدث �لعاملي �لكبري، 
على  �لر�سيدة  �لقيادة  حر�ض  م��دى  وبو�سوح  يعك�ض 
توفري كافة �لأ�سباب و�لإمكانيات �لتي متكن �ملنظمة 
��سرت�تيجية  وف���ق  �ل��ع��م��ل  م��ن  ل��ل��م��ه��ار�ت  �لأ���س��ي��وي��ة 
متقدمة ذ�ت معايري عاملية وباأهد�ف من بينها حتقيق 
�لقارة  دول  ك��اف��ة  يف  و�ل�����س��ن��اع��ي  �لتعليمي  �ل��ت��ق��دم 
�ل�سناعية  �لثورة  يتو�فق مع متطلبات  �لآ�سيوية مبا 
�لعاملية  �آ�سيا  م��ه��ار�ت  م�سابقة  �أن  �إىل  لفتاً  �لر�بعة، 
لبناء  �لرئي�سة  �ملحطات  �إح��دى  تعد   2018 �أبوظبي 
�أج���ي���ال ج��دي��دة م��ن ���س��ب��اب �آ���س��ي��ا �ل���و�ع���د، لف��ت��ا �إىل 
على  �مل�سابقة  خ��ال  من  يعمل  �لتقني"  �أن"�أبوظبي 
حتقيق عدة �أهد�ف منها �إظهار �أهمية �ملهار�ت �ملهنية 
�ل�سليم  �ملناخ  وتوفري  و�ل��دويل،  �لآ�سيوي  �ملجتمع  يف 
�لعامل،  �أنحاء  �ملاهر من جميع  �ل�سباب  للتناف�ض بن 
�إ�سافة �إىل تبادل �خلرب�ت و�لتجاري بن كافة �لدول 
�أكرث  �أج���ي���ال ج��دي��دة  �مل�����س��ارك��ة مب��ا ي�سمن ���س��ن��اع��ة 
�مل�سار  �ختيار  على  �ل�سغار  ت�سجيع  وك��ذل��ك  �إب��د�ع��اً، 
و�مل�ستقبل  �ل��ذ�ت  حتقيق  نحو  �سبيا  و�ملهني  �لتقني 

�مل�سرق.
و�لتدريب  للتعليم  �أبو ظبي  و�ختتم مدير عام مركز 
للمهار�ت  �لأ���س��ي��وي��ة  �ملنظمة  رئي�ض  و�ملهني  �لتقني 
�إىل  �مل�سابقة  يف  �مل�����س��ارك  �ل��ع��امل  �سباب  د�ع��ي��ا  كلمته 
تقدمي م�ستويات عالية من �لأد�ء مبا يرتقي بدولهم، 
للمهار�ت،  �لعاملية  �ملنظمة  ل��دور  تقديره  عن  معرباً 
و�ملناف�سن  و�مل��ن��دوب��ن و�خل����رب�ء و�حل��ك��ام  و�ل���رع���اة 
مل�ساركتهم يف هذ�  و�مل��د�ر���ض  �ل���دول  وك��ذل��ك جميع   ،

�حلدث �ملهاري �لكبري.

 20 فيه  �ساركت  با�ستعر��ض  ب��د�أ  ق��د  �لح��ت��ف��ال  ك��ان 
�ل��ع��امل، ح��ي��ث ح��ر���ض جميع  دول���ة م��ن خمتلف دول 
عن  و�لتعبري  ب��ل��د�ن��ه��م،  ر�ي���ات  حمل  على  �مل�����س��ارك��ن 
حر�سهم  م��وؤك��دي��ن  �مل�سابقة،  يف  بامل�ساركة  فرحتهم 
عى �لتناف�ض و�لفوز مبختلف �مليد�ليات، فيما قدمت 
نخبة من �لرب�عم �لوطنية ملحمات تاريخية يف حب 
�جلميع،  من  و�ل�سعادة  بالفخر  �سعور  و�سط  �لوطن، 
كما قدم �سباب �لإم��ار�ت عر�ساً خا�ساً تت�سمن نخبة 
�أ���س��ال��ة وتنوع  �ل��ت��ي تعك�ض  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأن��ا���س��ي��د  م��ن 
�لرت�ث �لوطني، وتطلع �لإمار�ت �إىل �لريادة �لعاملية 

يف �مل�ستقبل �لقريب و�لبعيد. 
�حلمادي  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  �ملهند�ض  �لحتفال  ح�سر 
�لرئي�ض �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية، 
و�ل��دك��ت��ور �أح��م��د ع��ب��د�مل��ن��ان �ل��ع��ور م��دي��ر ع���ام معهد 
عبد�لرحمن  و�ل��دك��ت��ور  �لتطبيقية،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  ع��ام معهد  م��دي��ر  �حل��م��ادي  جا�سم 
�حلمادي  �سلطان  ع��ارف  و�لدكتور  �ملهني،  و�لتدريب 
ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي جل��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم 
و�لتكنولوجيا و�لبحوث، وعلي حممد �ملرزوقي رئي�ض 
مهار�ت �لإمار�ت يف مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�سويدي  وفهر  و�ملهني،  �لتقني 
"�آ�سيا  �مل�سابقة  �إن   : ق��ال  �ل��ذي  �لعاملية  �أ�سيا  مل��ه��ار�ت 
�لعاملية" ت�سهد تناف�ساً بن �ملو�هب �لأ�سيوية و�لعاملية 
ممن ترت�وح �أعمارهم من 18 �إىل 25 عاما.�ملطلوبة 
ل�سناعة �لتقدم يف �لعامل �أجمع، لفتاً �إىل �أن �مل�سابقة 
تعقد ك��ل ع��ام��ن يف و�ح����دة م��ن �ل����دول �لأع�����س��اء يف 
منظمة �آ�سيا للمهار�ت �لعاملية، لتحقيق �أهد�ف عديدة 
�مل�ستقبل،  وتخ�س�سات  مب��ه��ن  �ل�����س��ب��اب  �إل���ه���ام  منها 
يف  �لدولين  و�ل�سركاء  �لأع�����س��اء  �ل���دول  و��ستقطاب 
�لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومية  و�لوكالت  �ل�سناعة 
�ملو�هب ون�سر  �أجل ت�سجيع  معا ليتعاون �جلميع من 
�ملعايري �لعاملية للمهار�ت و�لكفاء�ت يف دول قارة �آ�سيا 

و�لعامل.
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�لعامري  ح��م  ب��ن  م�سلم  �ل�سيخ  وح�سور  رع��اي��ة  حت��ت 
�ملدر�سة  �أقامت  حم  بن  جمموعة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
وح�سولها  متيزها  مبنا�سبة  �حتفال  باليحر  �ملتحدة 
على تقدير A من فريق �رتقاء �لتابع لد�ئرة �لتعليم 
و�مل��ع��رف��ة ، و ح�����س��ر �حل��ف��ل حم��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي مدير 
جمموعة  �لتعليمي  �ل��ع��ن  مبكتب  �خل��ا���ض  �لتعليم 
من �ملجتمع �ملحلي و�أولياء �لأمور وعدد من �ملعلمن 

و�لإد�رين باملدر�سة �ملتحدة. 
وهناأ بن حم �إد�رة �ملدر�سة ومعلميها بهذ� �لتميز م�سري� 
و�للبنة  للتنمية  �لرئي�سي  �مل��ح��رك  ه��و  �لتعليم  ب���اأن 
�لأ�سا�سية لبناء �ملجتمعات �ملتقدمة، وهذ� �لنهج غر�ض 
بذوره �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، و�سارت عليه من بعده قيادتنا 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ر�أ�سها  وعلى  �لر�سيدة، 
، وقد  �ل��دول��ة- حفظه �هلل-  �آل نهيان رئي�ض  بن ز�ي��د 
تكاتفت �لأي��ادي، وت�سافرت �جلهود من �أجل �لرتقاء 

و�ملناهج  �ل�سبل  �أف�سل  وتوفري  �لتعليمية،  باملنظومة 
�لتعليمية، وتزويد �ملوؤ�س�سات �لتعليمية باأعلى �ملعايري 
و�لتكنولوجيات �لعاملية من �أجل �لرتقاء بدور �لتعليم 

يف حتقيق �لروؤى و�خلطط �ل�سرت�تيجية.

وم���ن ج��ان��ب��ه �أ����س���اد حم��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي م��دي��ر �لتعليم 
�خلا�ض مبكتب �لعن �لتعليمي بتميز �ملدر�سة �ملتحدة 
�لعام  ل��ه��ذ�  ت�سنيف  �أع��ل��ى  على  وح�سولها  وتفوقها 
من  �أ���س��ح��ى  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لتعليم  �إن  م�سيفاً   ،

يو��سل  وه��و  وت��ط��ور�ً،  حد�ثة  �لتعليمية  �لنظم  �أك��رث 
ريادته باعتبار �أن �لتطوير �مل�ستمر �سمة مهمة ملو�كبة 

متطلبات وم�ستجد�ت �لع�سر.
 ولفت �لها�سمي �إىل �أن وز�رة �لرتبية تعمل ب�سكل وثيق 
للتعريف  �لوطنية  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع 
باملدر�سة �لإمار�تية ون�سر مفاهيمها ومبادئها وروؤيتها 
ور�سالتها، وهو ما يعزز من ح�سورها على �ل�ساحتن 
�ملحلية و�لعاملية، ومبا يلبي طموحات �لقيادة �لر�سيدة 
�ل�سامن  �ل��رف��ي��ع  �ل��ط��ر�ز  م��ن  تعليم  �إىل  ب��ال��و���س��ول 

مل�ستويات متميزة لطلبتنا.
وت�سم �ملدر�سة 700 طالب وطالبة بن�سبة %90 من 

�لجمايل طاب مو�طنن.
من جانب �آخر مت تكرمي �ل�سيخ م�سلم من قبل �أولياء 
�لأمور ومدير �لتعليم �خلا�ض مبكتب �لعن �لتعليمي 
�لأعو�م  يف  �مللحوظ  �ملدر�سة  وت��ق��دم  جل��ه��وده  تقدير� 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لطلبة  �لتعليم  ول��دع��م  �ل�سابقة 
�لهيئة  بتكرمي  بن حم  قام  ثم  ومن  �ملتحدة.  �لعربية 

�لد�رية و�لتدري�سية يف �ملدر�سة.

جامعة االإمارات توقع مذكرة تفاهم 
مع �صركة بي اآر اإ�س فينت�صرز
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وقعت جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يوم �أم�ض مذكرة تفاهم مع �سركة 
�ملهني  �لتدريب  جمالت  يف  �لتعاون  �إثر�ء  فينت�سرز" بهدف  �إ�ض  �آر  "بي 

و�ل�ست�سار�ت �ملهنية و�مل�ساركة يف معار�ض �لتوظيف.
�لطلبة  ل�����س��وؤون  �مل�����س��ارك  –�لنائب  �مل��ن�����س��وري  عتيق  �ل��دك��ت��ور  و�أو����س���ح 
باجلامعة-على �أهمية هذ� �لتعاون لا�ستفادة من �لإمكانيات �ملتاحة لدى 
�مل�سرتك بينهما يف  �لثنائية، و�لتو��سل  �لعديد من �لرب�مج  �لطرفن يف 
�إىل �أن قطاع  �لهتمامات �لعلمية وجمالت تخ�س�ساتها �ملختلفة، م�سري�ً 
�لقطاع  موؤ�س�سات  م��ع  �لتعاون  �أو����س��ر  تعزيز  �إىل  يهدف  �لطلبة  ���س��وؤون 
فر�ض  وت��وف��ري  �جلامعة  لطلبة  عمل  فر�ض  خلق  يف  و�مل�ساهمة  �خل��ا���ض 

تدريبية متخ�س�سة يف خمتلف �ملجالت حتقيقاً لروؤية �جلامعة. 
�إ�ض  �آر  "بي  �سركة  ورئي�ض  موؤ�س�ض  �سيتي  �آر  بي  �لدكتور  �أ�سار  ومن جهته 
جامعة  م��ع  �ل�����س��ر�ك��ة  ه��ذه  خ��ال  م��ن  �سنقوم  �أن��ن��ا  ي�سعدين  فينت�سرز": 
و�إث����ر�ء  �ل��ط��اب ودع��م��ه��م  ق����در�ت  ب��امل�����س��ارك��ة يف عملية تنمية  �لإم�����ار�ت 
�ل�ستفادة  �إىل  بالإ�سافة  وغريها،  و�ملالية  �ل�سحية  �ملجالت  يف  جتاربهم 
من �لكفاء�ت �لتي تخرجها �جلامعة، و�أ�ساف "ونحن يف" عام ز�يد" نفخر 
بتقدمي هذه �ملبادرة لتوفري فر�ض �لتدريب و��ستقطاب �لطلبة �ملميزين يف 

خمتلف مو�قع �ل�سركة ومكاتبها �ملنت�سرة حول �لعامل"
ي�سار �إىل �أن �سركة "بي �آر �إ�ض فينت�سرز" �لر�ئدة تدير �لعديد من �ملوؤ�س�سات 
يف جمال �لرعاية �ل�سحية و�لتعليم و�خلدمات �ملالية و�لأدوية و�ل�سيافة 
و�لبيئة وغريها من �لقطاعات يف دولة �لإمار�ت و�لهند و�أفريقيا و�أجز�ء 

�أخرى من �لعامل. ويقع مقرها �لرئي�سي يف مدينة �أبوظبي.

قلعة اجلاهلي حتتفي باليوم 
الوطني بعر�س ب�صري مميز 
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– �أبوظبي حفًا   تنظم قلعة �جلاهلي �لتابعة لد�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة   47 �ل���  �لوطني  �ليوم  مبنا�سبة  مميز�ً 

وذلك يوم �لأحد 2 دي�سمرب. 
 يت�سمن �حلفل عمًا م�سرحياً مبتكر�ً  يروي ق�سة �حتاد �لإمار�ت �ل�سبع 
با�ستخد�م �لتاأثري�ت �ل�سوتية و�ملرئية �ملتنوعة. كما ي�سمل �لعر�ض �سرد�ً 
�إىل جانب  �إىل �ملر�حل �لأوىل من تاأ�سي�ض �لحت��اد،  يعود  تاريخياً م�سور�ً 
مقتطفات من �أ�سعار �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان – طيب 
�ل�سوتية، ع��اوًة على عر�ٍض  �ملوؤثر�ت  �أح��دث  با�ستخد�م  ث��ر�ه، وذل��ك  �هلل 
مبتكر لق�سة �لحتاد و�أد�ٍء فني حي ي�سّلط �ل�سوء على دور �لو�لد و�ملوؤ�س�ض 
�ل�سيخ ز�يد يف م�سرية بناء وتقدم دولة �لإمار�ت و�سعبها.  تعد قلعة �جلاهلي 
�إحدى �أكرب �لقاع يف �لدولة، حيث مّت ت�سييدها عام 1891 خال فرتة 
حكم �ل�سيخ ز�يد �لأول، و�كتمل ت�سييدها عام 1898 ، لتتحول بعد ذلك 
�ل�ساعة  �لعر�ض عند  يبد�أ  �لعن.  �إىل منزل �سيفي خا�ّض حلكام منطقة 

جماناً.  �لدخول  و�لإجنليزية.  �لعربية  باللغتن  وذلك  م�ساًء،   7

�ملهتدون �جلدد يقدمون ر�سائل حب و�سكر لقادة �الإمار�ت

زايد للثقافة االإ�صالمية حتتفل باليوم الوطني 47
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�أقامت د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سامية �حتفالية مبنا�سبة �ليوم �لوطني 47 
لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ، وذلك يف �ملركز �لرئي�ض للد�ر بالعن و 
�ملنا�سبة  بهذه  �لدولة  �حتفالت  مع  ت�سامناً  عجمان،  و  باأبوظبي  �أفرعها 

�لغالية على قيادة و�سعب �لإمار�ت و �لتي توؤكد باأن �لبيت متوحد.
ح�سر �لحتفال يف �ملركز �لرئي�ض بالعن مدر�ء �لإد�ر�ت و روؤ�ساء �لأق�سام 
و عدد كبري من �ملوظفن و �ملهتدين �جلدد و�ملهتمن بالثقافة �لإ�سامية 
و �أفر�د من �ملجتمع. ت�سمن �حلفل �ل�سام �لوطني وعر�ض فيلم بعنو�ن 
ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  حياة  على  �ل�سوء  �سلط  �ل��ذي  و�لحتاد"  "ز�يد 
�لد�ر  يف  للدر��سة  �ملنت�سبن  �جلدد  �ملهتدين  قام  كما  ثر�ه-،  �هلل  –طيب 
بتقدمي ر�سائل �سكر و�متنان لقيادة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بلغات 
عر�ض  �إىل  بالإ�سافة  لهم،  �ل��د�ئ��م��ة  ورعايتهم  �هتمامهم  على  خمتلفة 
مدر�سة  طلبة  فيها  �سارك  مدر�سية  وعرو�ساً  �لإمار�ت"،  "كلنا  م�سرحية 
�لد�ر �خلا�سة ت�سمنت رق�سات �سعبية و عر�ساً ع�سكرياً بعنو�ن" �لإمار�ت 
باد �ل�سعادة". وبالتعاون مع موؤ�س�سة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�سانية وذوي 
�لحتياجات �خلا�سة قدم �أ�سحاب �لهمم فقرة "�ليولة" �إىل جانب تنظيم 
�أن��و�ع عديدة من �ملد�خن  �لتي ت�سم  معر�ض ملنتجاتهم �لفنية و �ليدوية 
و �لأو�ين و �ملجوهر�ت و �ل�سموع، حيث تهتم د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سامية 
فعالياتها  و  �أن�سطتها  يف  دجم��ه��م  على  حت��ر���ض  و  �ملجتمع  ف��ئ��ات  بجميع 

�ملختلفة حتقيقاً و جت�سيد�ً لتوجيهات �لقيادة.
بالريا�سات  للتعريف  �ل�سقور  مع  �لت�سوير  ركن  جتهيز  �حلفل  و�ساحب 

�لرت�ثية يف �لدولة، وذلك بالتعاون نادي تر�ث �لإمار�ت.
حاز  �ل��ذي  �لكا�سيكية  �ل�سيار�ت  معر�ض  تنظيم  مت  �حلفل  هام�ض  وعلى 
على �إعجاب �حل�سور حيث قامو� بالتقاط �ل�سور مع �ل�سيار�ت �ملعرو�سة، 
�إىل جانب تنظيم "�سجرة �لحتاد" �لتي �حتوت على عبار�ت ور�سائل حب 

من موظفي �لد�ر �إىل دولة �لإمار�ت وقادتها.

اأبوغزاله و اأروقا  متنحان �صهادات مقيم �صمان اجلودة يف التعليم 
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�لتعليم  يف  �جل����ودة  ل�سمان  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملنظمة  منحت 
�أبوغز�له  ط���ال  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  "�أروقا" 
�لتدريبية  �ل�����دورة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ن  م��ع��ت��م��دة  ���س��ه��اد�ت 
"مقيم �سمان �جلودة يف  �لتي نظمها �جلانبان بعنو�ن 
�لتعليم"، وذلك بعد �جتيازهم لختبار �سامل يف ختام 
�لدورة.  و�أكدت �ملنظمة �أنها �ستتيح �لفر�سة للحا�سلن 
�لتدريب  على  �لتعليم  ج��ودة  �سمان  مقيم  �سهادة  على 
�لعملي بتنفيذ �لزيار�ت �مليد�نية للموؤ�س�سات �لتعليمية 
مع فرق �ملنظمة. وت�سمن �لربنامج تنظيم ور�ض عمل 
ومتكن  �لعربية  �ملنظمة  وم��وؤ���س��ر�ت  ملعايري  تطبيقية 
�مل�����س��ارك��ن م��ن م��ه��ار�ت �مل��ق��ي��م يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع تقرير 
�مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  وتنفيذ  �مل��در���س��ي،  �ل��ذ�ت��ي  �لتقييم 

و�ملقابات �ل�سخ�سية وكتابة �لتقارير. 
�رتاأت  �أروق��ا  �أن  �أبوغز�له  ط��ال  �لدكتور  �سعادة  وق��ال 
و�إعد�د  �جل��ودة  ثقافة  لن�سر  �لربنامج  تنظيم هذ�  �إىل 
و�لعتماد  �لتقييم  جم���ال  يف  ق��در�ت��ه��م  وب��ن��اء  ك����و�در 
�لفئة  ه��ذه  �إىل  �لعمل  ���س��وق  يف  �مل��ا���س��ة  للحاجة  ن��ظ��ر� 
من �ملقيمن، لفتا �إىل �أن �لربنامج من �ملهم �أي�سا �أن 

يح�سل عليه �لعاملون يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لر�غبة 
يف �حل�سول على �سهادة �جلودة يف �لتعليم �لأمر �لذي 

ي�سهل عليهم تطبيق ومتابعة معايري �ملنظمة.
مب�ستوى  لل�سهاد�ت  ت�سلمهم  خ��ال  �مل�ساركون  و�أ���س��اد 
�ل����دورة وم��و���س��وع��ات��ه��ا مب��ا ينعك�ض على  �ل��ت��دري��ب يف 
و�لعملية  �مل��ه��ن��ي��ة  و�مل���ت���غ���ري�ت  �ل���ت���ط���ور�ت  م��و�ك��ب��ت��ه��م 
و�لعلمية، لبناء جيل �مل�ستقبل وفقا لأعلى �ملعايري، ومبا 

يتما�سى مع �لتطور يف عامل �ملعرفة. 
�أبوغز�له،  للدكتور  �جل��زي��ل  �ل�سكر  �مل�����س��ارك��ون  ووج���ه 
�لعربي،  �لوطن  يف  �لتعليم  نوعية  حت�سن  �إىل  ل�سعيه 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  يف  �لتعليم  �سوية  رف��ع  خ��ال  من 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ت��وع��ي��ة وب��ن��اء �ل���ق���در�ت وت��ق��دمي خدمات 

�سمان �جلودة و�لعتماد.
ي�سار �إىل �أن �ملنظمة �لعربية ل�سمان �جلودة يف �لتعليم 
عام  بلجيكا  يف  تاأ�س�ست  ربحية  غري  دولية  جمعية  هي 
جودة  مب�ستوى  �لنهو�ض  �لأ�سا�سية  وغايتها   2007
�لتعليم �لعايل ب�سكل عام مع �لرتكيز على �لعامل �لعربي 
ب�سكل خا�ض، وتعمل حتت مظلة جامعة �لدول �لعربية 
وي��ر�أ���س��ه��ا ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ط��ال �أب��وغ��ز�ل��ه، ورئي�سها 

�لفخري �لأمن �لعام جلامعة �لدول �لعربية. 

بح�سور �ل�سفري �الأردين و�سامل بن ركا�ص

اجلمعية االأردنية يف العني حتتفل 
باليوم الوطني لالحتاد الـ 47

•• العني - الفجر

�حتفلت �جلمعية �لأردنية يف مدينة �لعن مبنا�سبة 
و�لأربعن،  �ل�سابع  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطني  �ل��ي��وم 
بح�سور �سعادة جمعة عبد�هلل �لعبادي �سفري �ململكة 
�لدكتور  و�ل�سيخ  �ل��دول��ة،  ل��دى  �لها�سمية  �لأردن��ي��ة 
�لوطني  �ملجل�ض  ع�سو  �ل��ع��ام��ري  رك��ا���ض  ب��ن  ���س��امل 
�سابقاً، وعدد من �ل�سخ�سيات و�أبناء �جلالية �لأردنية، 
وتخلل �لحتفال �لذي �أقيم يف مقر �جلمعية �لأردنية 
و�سعبية  تر�ثية  وع��رو���ض  كلمات  �ملريجب  مبنطقة 
وق�سائد �سعرية يف حب �لإمار�ت وقيادتها �لر�سيدة. 
وعّد �ل�سفري �لأردين يف كلمته �أن �لعاقة �لتاريخية 
ب��ن �مل��م��ل��ك��ة �لأردن���ي���ة �ل��ه��ا���س��م��ي��ة ودول����ة �لإم�����ار�ت 

�سيدها �ملغفور لهما �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، 
وجالة �مللك �حل�سن بن طال طيب �هلل ثر�هما، 
حالياً  ت�ستمر  �جل��ذور  ور��سخة  عميقة  عاقة  وهي 
ثو�بت  وتنطلق من  �ل�سقيقتن،  �لدولتن  قيادة  مع 
وتعزيز  �مل�سرتكة   �مل�سالح  هدفها  و��سرت�تيجيات 

مفهوم �لأمن �مل�سرتك ووحدة �لهدف و�مل�سري.
�أكد �ل�سيخ �سامل بن ركا�ض على �لعاقة  من جهته 
�لتاريخية بن �لإمار�ت و�لأردن �لتي تقوم على �أ�س�ض 
ثابتة من �لحرت�م �ملتبادل و�لتن�سيق �لد�ئم يف �ستى 
�أع�ساء �جلمعية  �ساكر�ً  �مل�سرتكة،  و�لهموم  �لق�سايا 
�لأردنية يف �لعن على تنظيم هذ� �لحتفال و�إتاحة 
عن  للتعبري  �لأردن��ي��ة  �جلالية  �أب��ن��اء  �أم���ام  �لفر�سة 

م�ساعر �حلب و�لوفاء لدولة �لإمار�ت وقيادتها .
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�لنا�ض،  من  �لكثري  ت�سيب  �لتي  �ملزعجة  �لأ�سياء  �أك��رث  من  �ل�سعال  �أو  �لكحة 
يف هذ� �لوقت مع تغري �لف�سول وب��رودة �جلو، و�لأك��رث �إزعاجاً هو �أن �لكحة 

ت�ستمر لفرتة طويلة ول يتم �سفاوؤها،
ملوقع  �أف�سل طريقة للتخل�ض من �لكحة، وفقاً   يف هذ� �لتقرير نتعرف على 

.)Net doctor(
�ل�سعال هو رد فعل وقائي يحاول ج�سمك من خاله طرد �ملو�د غري �ملرغوب 
فهناك  نوعها  معرفة  على  �لكحة  ع��اج  ويتوقف  �لهو�ئية،  �ل�سعب  من  فيها 

نوعن رئي�سين لل�سعال وهما:
�ملمر�ت  تهيج  ع��ن  وت��ن��ت��ج  �جل��اف��ة  �ل��ك��ح��ة   –

�لهو�ئية �لعليا و�حلنجرة.
ي�سببها  ببلغم:  �مل�سحوبة  �لكحة   –
�لرئتن،  يف  �ل���ز�ئ���د  �مل���خ���اط  ت���ر�ك���م 

وتكون م�سحوبة ببلغم.

�لكحة �لكحة
�أوًل عاج �لكحة �مل�سحوبة ببلغم

�إن ��ستخد�م �أدوية �ل�سعال، �سوف �ساعد 
�لز�ئد  �لمخاط  وتخفي��ف  تفكيك  على 

�أو �لبلغم، ما يجعل من �ل�سهل 
�ل�ُسعال  �إز�لة 

و�لحد من مخاطر تر�كم �لمخاط يف �لرئت�ن.

ثانيًا عاج �ل�سعال �جلاف
يبد�أ كدغدغة يف موؤخرة  �أي خم��اط، وع��ادة ما  ع��ادة  �ل�سعال �جل��اف  ينتج  ل 

�حللق،
 ميكن �أن يجعل �ل�سعال �جلاف حلقك موؤملاً وقد يجعلك ت�سعر بالتعب �أكرث، 

خا�سة �إذ� كان نومك م�سطرباً ب�سبب �ل�سعال.
هذ�  ل��ع��اج  �ملخ�س�ض  �ل�سعال  دو�ء  با�ستخد�م  �جل���اف  �ل�سعال  ع��اج  ميكن 

�لنوع.
ن�سائح ت�ساعدك على تهدئة �حللق و�لكحة

بغ�ض �لنظر عن نوع �ل�سعال �خلا�ض بك،
 ميكن �أن تكون �لأعر��ض �ملرتبطة به ت�سبب لك �لإزعاج، ميكنك �أن 

جترب هذه �لن�سائح لتهدئة �حللق وعاج �ل�سعال.
�ل�سو�ئل.. من  �لكثري  – �سرب 

 حيث �إن �مل�سروبات �لد�فئة �مل�سنوعة من �لليمون و�لع�سل ميكن 
�لر�حة..  م��ن  �لكثري  على  �ح�سل  للحلق.–  مهدئة  ت��ك��ون  �أن 
ي�سبب  قد  �أي فريو�ض  ملحاربة  �لطاقة  �إىل  يحتاج ج�سمك 

�ل�سعال.
– جّرب ��ستن�ساق �لبخار.. ي�ساعد 
�مل��خ��اط يف  ذل��ك على تخفيف 

جمرى �لتنف�ض.
�لد�فئ  ب��امل��اء  �ل��غ��رغ��رة   –
و�مل��������ل��������ح.. ي���������س����اع����د ه����ذ� 
ع�������ل�������ى �ل�����ت�����خ�����ل�����������ض 
م�������ن �ل�����ف�����ريو������س�����ات 
و�ل��������ب��������ك��������ت��������ريي��������ا 
�مل��������������وج��������������ودة يف 

موؤخرة �حللق.
– تناول �ملكمات 
�لغذ�ئية.. �لزنك 
�أو   c وف���ي���ت���ام���ن 
�لع�سبية  �مل��ك��م��ات 
ميكن �أن ت�ساعد على 

تقوية نظام �ملناعة.

ن�صائح للتعامل مع الكحة اجلافة 
امل�صحوبة ببلغم

الي�صار جهة  البطن  اأ�صفل  اآالم  وراء  عوامل   10

درا�صة تك�صف خطورة انخفا�س 
الكولي�صرتول على املخ

�آثار ل  �إن �نخفا�ض ن�سبة �لكولي�سرتول لها  قال موقع )بيل مار� هيلث(: 
�أن �نخفا�ض م�ستوياته يرتبط  تقل خطورة عن �رتفاع ن�سبته، م�سرًي� �إىل 

بانخفا�ض خطر �لنتحار.
وبح�سب تقرير للموقع ُتظهر �أحدث در��سة حول هذ� �ملو�سوع �أقوى دليل 

يربط بن �نخفا�ض �لكول�سرتول وخماطر �لنتحار. 
وتابع: ت�سري �لدر��سة �إىل �أن حماولت �لنتحار تتاأثر بنف�ض �لعمليات �لتي 

فكرة  �لدر��سة  وتثري  �لكولي�سرتول.  ن�سبة  وتخف�ض  ترفع 
خال  م��ن  �ل�سخ�ض  ل��دى  �لنتحار  خطر  قيا�ض  ميكن  �أن��ه 
�ختبار �لدم للكول�سرتول. عاوة على ذلك، رمبا يقلل عاج 

�نخفا�ض �لكول�سرتول من خطر �لنتحار.
ن��ز�ل نقطع  �إمي��ا نولز، قولها: بينما ل  ونقلت عن �خلبرية 
�سوًطا طويًا حتى نتمكن من ��ستخد�م مثل هذه �لختبار�ت 

يف �لعيادة، ناأمل �أن يكون ذلك ممكًنا يوًما ما.
م�ستويات  لديك  يكون  �أن  �ملثايل  من  يقول:  �ملوقع  وم�سى 
ي�سكل  قد  �نخفا�سها  �أن  �إل  �لكولي�سرتول،  من  منخف�سة 
للقيام  �ل��ك��ول��ي�����س��رتول  بع�ض  �إىل  �جل�����س��م  ي��ح��ت��اج  خم��اط��ر. 
�إذ� مل يكن هناك ما يكفي من  �لأ�سا�سية، لذلك  بالوظائف 

�لكولي�سرتول، فقد حتدث م�ساكل �سحية.
للكول�سرتول هو  �لرئي�سية  �لأدو�ر  �أن و�ح��ًد� من  �إىل  ولفت 
ج��ع��ل ج����در�ن �خل��اي��ا �جل���دي���دة، وه���ذ� م��ه��م ب�سكل خا�ض 
يف  �لكولي�سرتول  ربع  ح��و�يل  تخزين  يتم  م�سيًفا:  للدماغ، 
�جل�سم يف �لدماغ؛ حيث حتيط باخلايا �لع�سبية، مما يوفر 

�حلماية وي�ساعد يف �إر�سال �لإ�سار�ت.
قد  �لأ�سخا�ض  �أج�����س��ام  بع�ض  �أن  يف  �لعلماء  ي�سك  و�أردف: 
يكون  ل  عندما  غ��ريه��ا.  م��ن  �أك���رث  �لكولي�سرتول  تتخل�ض 
�سلًبا  ذل��ك  يوؤثر  �أن  ميكن  �لكولي�سرتول،  من  �لكثري  هناك 

على قدرة �لدماغ على تلقي �لر�سائل من �ل�سريوتونن.
عن  م�سوؤولة  �أ�سا�سية  كيميائية  م��ادة  �ل�سريوتونن  ويعترب 
من  مينعنا  �أن���ه  يعني  وه���ذ�  �ل�سيطرة،  حت��ت  �ل��دم��اغ  �إب��ق��اء 
�لت�سرف باأي �سكل طائ�ض، وبدون �ل�سريوتونن، نحن �أكرث 
�أك���رب. وق��د يلعب �ل�سلوك  �ن��دف��اًع��ا، وع��دو�ن��ي��ة، وخم��اط��رة 

�لندفاعي دوًر� يف �ل�سلوك �لنتحاري.
م�ستويات منخف�سة من  وج��ود  �أن  �سابقة  در����س��ات  وك�سفت   
بن�سبة  �لنتحار  بارتفاع خطر  يرتبط  �ملزمن  �لكولي�سرتول 

�لكولي�سرتول. من  �لأعلى  �مل�ستويات  مع  مقارنة   112٪
�نخفا�ض  يف  ت�ستخدم  �ملماثلة  �جل��ي��ن��ات  �أن  �حل��دي��ث��ة  �ل��در����س��ة  و�أب����رزت   
�أع�ساء  على  �أج��ري��ت  در����س��ة  وبحثت  �لن��ت��ح��اري.  و�ل�سلوك  �لكول�سرتول 
عن  �مل�سوؤولة  �جلينات  نف�ض  �أن  �ملك�سيك،  يف  �لكبرية  �لأ���س��ر  م��ن  �لعديد 
ا بارتفاع خطر �لنتحار ب�سكل طفيف،  �نخفا�ض �لكول�سرتول ترتبط �أي�سً

مما يجعل هذه �لدر��سة �لأوىل من نوعها.
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عالمات غري �صائعة ت�صري
 لنق�س فيتامني )د(

�ل�سنة؛ لأن��ه مع  �ل��وق��ت م��ن  ه��ذ�  م��ا يحدث نق�ض فيتامن )د( يف  ع��ادة 
�لبنف�سجية،  ف��وق  �لأ�سعة  م�ستويات  و�نخفا�ض  �لق�سرية  �لنهار  �ساعات 

يكون من �ل�سعب على �جل�سم تركيب فيتامن د.
�لأمر  يتعلق  عندما  مهًما،  �ل�سم�ض(  ب�)فيتامن  �مللقب  د  فيتامن  وُيعد 
و�لأ�سنان،  �لعظام  ق��وة  على  يحافظ  حيث  للج�سم،  �ل�سحية  بالوظيفة 
على  �ملناعي  �جلهاز  وي�ساعد  �لكال�سيوم،  �مت�سا�ض  على  �جل�سم  وي�ساعد 

�لبقاء يف حالة جيدة.
يت�سبب  �أن  ميكن  �لربيطانية  )�إك�����س��ربي�����ض(  ل�سحيفة  تقرير  وبح�سب 

�لنق�ض يف فيتامن د يف ظهور عدد من �لأعر��ض.
�لعظام، لكن ل  و�آلم  و�لع�سات  و�ل�سعف  �لتعب  �لأعر��ض  وت�سمل هذه 

�أحد يربط بينه و�سل�ض �لبول.
ووفًقا لدر��سة حديثة، ميكن لنق�ض فيتامن )د( �أن ي�سهم يف ��سطر�بات 

قاع �حلو�ض، مثل �سل�ض �لبول.
 SUNY Update جامعة  م��ن  ب��اد�ل��ي��ان(  )�سامويل  �لباحث  وق���ال 
طب  يف  وزماوؤه  بنيويورك،  �سري�كوز  يف   Medical University
�لن�ساء و�لتوليد: �رتبط �رتفاع م�ستويات فيتامن )د( بانخفا�ض خماطر 

�أي ��سطر�ب يف قاع �حلو�ض يف جميع �لن�ساء.
و�أ�ساف: نظًر� للزيادة يف عدد �ملر�سى �لذين يعانون من ��سطر�بات قاع 

�حلو�ض، هناك حاجة �إىل مزيد من �لتقييم لتاأثري فيتامن )د(.
ت�ساقط  �إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن  )د(  فيتامن  نق�ض  �أن  �لأب��ح��اث  و�أظ��ه��رت 
و�لقدمية،  �جل��دي��دة  �ل�سعر  ب�سيات  يحفز  )د(  فيتامن  لأن  �ل�سعر؛ 
وعندما ل يكون هناك ما يكفي من فيتامن يف ج�سمك ميكن �أن يتوقف 

منو �ل�سعر �جلديد.
كما مت ربط نق�ض �لفيتامن بد�ء �لثعلبة، وهي حالة ت�سبب بقًعا �سلعاء 

على فروة �لر�أ�ض وفقد�ن �ل�سعر يف مناطق �أخرى من �جل�سم.
ومن �لعامات �لأخرى �لتي تدل على نق�ض فيتامن )د(، �ل�سعور بالأمل 
لن  يف  يت�سبب  �لفيتامن  نق�ض  لأن  �ل�سدر،  عظمة  على  �ل�سغط  عند 

�لعظام و�سعف �لع�سات.
�لعظام وت�سو�ض  �ل��ورك و�حل��و���ض و�آلم  �لأع��ر����ض �لأخ���رى، ك�سور  وم��ن 

�لأ�سنان وفقد�ن �ل�سمع لأن �لعظام يف �لأذن ت�سبح ناعمة.

�أ�سفل  ب���اأمل  �ل�سعور  �لأم��ع��اء  �ل��ت��ه��اب  ي�سبب   1-
�لأعر��ض،  ز�دت  �لإن�����س��ان  عمر  ز�د  وكلما  �لبطن، 

وينت�سر �لتهاب �لأمعاء �أكرث بن كبار �ل�سن.
�أثناء وبعد تناول وجبة  �لتهاب �لأمعاء  �أمل  ويزد�د 
�لطعام، وتظهر بع�ض �لأعر��ض مثل �رتفاع درجة 

حر�رة �جل�سم، غثيان، قيء، �ل�سعور بالنتفاخ.

�جلهاز  با�سطر�بات  �لإن�����س��ان  ي�ساب  عندما   2-
�ل��ه�����س��م��ي، ي��ه��اج��م �جل���ه���از �مل���ن���اع���ي �أج�������ز�ء من 
�مل�ساكل  م����ن  جم���م���وع���ة  ي�����س��ب��ب  مم����ا  �لأم������ع������اء، 
�أعر��ض  وتظهر  �لفيتامينات،  ونق�ض  �له�سمية 
�ل�سعور  �ل��ب��ط��ن،  �أمل يف  �لن��ت��ف��اخ،  �ل���غ���از�ت،  م��ث��ل 

بالتعب، فقد�ن �لوزن، �إ�سهال.

�أثناء  �لهو�ء  �بتاع  نتيجة  �لغاز�ت  حتدث   3-
�ل��ط��ع��ام، وك���ذل���ك م���ن خ���ال عمليات 

�ل��ه�����س��م �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وع������ادة ل 
يدعو  ���س��يء  �أي  ي��وج��د 

�لغاز�ت  ت�سبب  قد  ولكن  للغاز�ت،  بالن�سبة  للقلق 
�ملحا�سرة موؤقتاً يف �جلهاز �له�سمي �ل�سعور بالأمل 
وعدم �لر�حة، و�أ�سباب �لغاز�ت منها �لتدخن، م�سغ 
ه�سم  ع��دم  بكترييا،  �لطعام،  يف  �لإف���ر�ط  �لعلكة، 
م�سحوباً  �أو  متكرر�ً  �لغاز�ت  �أمل  كان  و�إذ�  �لطعام. 
�إ�سافية، يجب �لذهاب للطبيب للتحدث  باأعر��ض 
معه يف هذه �لأعر��ض مثل فقد�ن �لوزن غري �ملربر، 

�لإم�ساك، بر�ز دموي، قيء �أو �إ�سهال.

-4 يعاين �لإن�سان �مل�ساب بح�سا�سية �لاكتوز من 
مثل  �حلليب،  منتجات  ه�سم  يف  م�سكلة 

�جل��ن و�ل��ل��ن، وذلك 
يفتقر  لأن��ه 

�إىل كميات كافية من �إنزمي ي�سمى �لاكتاز.
�لدم،  �لاكتوز يف جمرى  وعندما تزد�د م�ستويات 
قد تظهر له �أعر��ض مرتبطة بعدم حتمل �لاكتوز 

مثل �لإ�سهال و�أمل يف �لبطن.
-5 يعترب مر�ض كرون و�لتهاب �لقولون �لتقرحي 

حالة مزمنة ميكن 
ت�سبب  �أن 

باً  لتها �

موؤملاً يف �أي مكان يف �جلهاز �له�سمي.

�جلزء  يف  �أمل  ح���دوث  �له�سم  ع�سر  ي�سبب   6-
�ل��ع��ل��وي م��ن �ل��ب��ط��ن، ومي��ك��ن �أن ي��ح��دث يف �جلزء 

�ل�سفلي من �لبطن.

يف  ب����اآلم  �ل�����س��ع��ور  �ل��ن��اري  �حل����ز�م  ي�سبب   7-
�ل��ب��ط��ن وط��ف��ح��اً ج��ل��دي��اً وح��م��ى وغ��ريه��ا من 

�لأعر��ض.

�لع�سبي  �ل���ق���ول���ون  م���ت���ازم���ة  ت��ع��ت��رب   8-
�له�سمي  �جل��ه��از  ��سطر�بات  م��ن   ،)IBS(
�أمل  منها  �لأع��ر����ض  لبع�ض  و�مل�سببة  �ملزمنة 

يف �لبطن و�لإم�ساك �أو �لإ�سهال.

�لأعر��ض  بع�ض  �لكلى  ح�سى  ت�سبب   9-
يف  و�أمل  وق��يء  وغثيان  �لتبول  عند  �أمل  مثل 

�لبطن.

بع�ض  ظ��ه��ور  �لأم���ع���اء  �ن�����س��د�د  ت�سبب   10-
�لأع����ر������ض م��ث��ل �لإم�������س���اك و�لن���ت���ف���اخ و�أمل يف 

�لبطن.

ي�سعر �لبع�ص �أحيانًا باأمل يف �جلهة 
�آالم  وه��ي  �لبطن  �أ�سفل  �لي�سرى 
�أحد  تكون  قد  لكنها  مقلقة،  غري 
�سحية،  مب�ساكل  �الإ�سابة  �أعر��ص 
�لطبية  �لفحو�سات  �إجر�ء  تتطلب 

و�لعاج.
على  نتعرف  �لقادمة  �ل�سطور  يف 
�جلهة  يف  �لبطن  �أمل  �أ�سباب  �أه��م 
مل���ا ذك����ره موقع  �ل��ي�����س��رى، وف���ق���ًا 

:)medicalnewstoday(
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املال والأعمال

حممد اأمني: »التاأ�صريات الطويلة االأمد« 
�صت�صهم يف دفع عجلة النمو االقت�صادي

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�سارقة  �أمن مدير عام غرفة جتارة و�سناعة  �أحمد  �سعادة حممد  �أ�ساد 
بالوكالة باإعتماد جمل�ض �لوزر�ء قر�ر تاأ�سرية �مل�ستثمرين، ورو�د �لأعمال 
و�ملعرفة،  �لعلوم  جم��الت  يف  و�لباحثن  �لتخ�س�سية،  �مل��و�ه��ب  و�أ�سحاب 
مز�ولة  بت�سهيل  �سي�ساهم  �لقر�ر  �أن  �سعادته  موؤكد�ً  �ملتفوقن،  و�لطاب 
�لأعمال، وخلق بيئة ��ستثمارية جاذبة وم�سجعة على منو وجناح �لأعمال 

للم�ستثمرين ورجال �لأعمال و�ملوهوبن.
وقال مدير عام غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة بالوكالة �إن �عتماد جمل�ض 
�لوزر�ء ل�سروط و�أحكام »�لتاأ�سري�ت �لطويلة �لأمد« ي�سهم يف دفع عجلة 

�لنمو �لقت�سادي يف �لإمار�ت، ويعزز 
مكانتها  وير�سخ  �ل��دول��ة  �سمعة  م��ن 
كقبلة للم�ستثمرين و�أ�سحاب �ملو�هب 
�ملتفوقن، ما  �لتخ�س�سية و�لطاب 

ينعك�ض �إيجاباً على �سوق �لعمل.
بالنفع  �سيعود  �لقر�ر  �أن  �أم��ن  و�أك��د 
�ل����س���ت���ث���م���اري يف كثري  �مل����ن����اخ  ع���ل���ى 
�لن�ساط  ي��ع��زز  م���ا  �ل��ق��ط��اع��ات،  م���ن 
�ل�ستثمار�ت  وزي������ادة  �لق��ت�����س��ادي 
بالدولة، وير�سخ �لإمكانات �لتناف�سية 
�ل���ت���ي مت���ت���از ب��ه��ا �لإم����������ار�ت، لتظل 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �أف�����س��ل �ل��وج��ه��ات �لتي 
و�لباحثن  �مل�ستثمرين  كبار  جت��ذب 

و�لعي�ض  �لإق��ام��ة  خ��ي��ار�ت  �أف�سل  ع��ن 
وفر�ض �كت�ساب �لعلم و�ملعرفة.

�لعقاري  �لقطاع  �إيجابي يف  تاأثري  له  �سيكون  �لقر�ر  �أن  �إىل  �سعادته  ون��وه 
روؤ�ض  �أ�سحاب  قبل  م��ن  و�ل�����س��ر�ء  �لبيع  حركة  �ستن�سط  حيث  و�لتجزئة 
لهم  ت�سمح  ميز�ت  من  حمله  ما  من  �لإ�ستفادة  �إىل  �لطاحمن  �لأم���و�ل 
�لتنعم باإقامة يف د�ر ز�يد �خلري ت�سل �إىل ع�سر �سنو�ت، ف�سًا عن تاأثريه 
يف جودة خمرجات �لتعليم و�سوق �لعمل، يف ظل ما �سي�ساهم به من �حلفاظ 
�لعلوم  جم��الت  يف  و�لباحثن  �لتخ�س�سية،  �ملو�هب  �أ�سحاب  و�إ�ستقطاب 
و�ملعرفة، و�لطاب �ملتفوقن،، لتبلور دولة �لإمار�ت روؤيتها و�لهدف �لذي 
ت�سعى �إليه يف �أن ت�سبح قبلة للعلماء و�أ�سحاب �ملو�هب �لذين �سيكون لهم 

دور كبري يف �إ�ستئناف �لأمة �لعربية حل�سارتها.

انخفا�س منو االأجور عامليا 
% يف عام 2017 اإىل 1.8 

•• جنيف -وام:

�لعاملي  �مل�ستوى  �لأج��ور على  �لدولية ت�سجيل  �لعمل  �أظهر تقرير ملنظمة 
منو�ً بن�سبة %1.8 يف عام 2017 بانخفا�ض من %2.4 يف عام 2016 

م�سجلًة �أبطاأ وترية منذ �لأزمة �ملالية �لعاملية يف عام 2008.
ولفت جاي ر�يدر �ملدير �لعام ملنظمة �لعمل �لدولية �إىل �أن �لنمو �لبطيء 

يف �لأجور �أ�سبح عقبة يف طريق حتقيق �لنمو �لقت�سادي �مل�ستد�م.
�أنه يف �لع�سرين �سنة �ملا�سية ت�ساعف متو�سط �لأجور  و�أو�سحت �ملنظمة 
�حلقيقية بنحو ثاث مر�ت تقريباً يف بلد�ن جمموعة �لع�سرين �لنامية 
�لع�سرين  جمموعة  بلد�ن  يف  فقط   9% بن�سبة  �رتفعت  لكنها  و�لنا�سئة 

�ملتقدمة.

االإمارات ت�صارك يف عمومية »اأنوك« يف طوكيو
•• دبي -وام:

�للجان  23 لحتاد  �ل�  �لعمومية  �لإم��ار�ت يف �جتماعات �جلمعية  ت�سارك 
�ليابانية طوكيو  �لعا�سمة  و�لتي تبد�أ غد� يف  “�أنوك”  �لوطنية  �لأوملبية 
�لعديد  ل�ستعر��ض  ريا�سية  �سخ�سية   1400 مب�ساركة  يومن  وت�ستمر 

من �لأمور و�مللفات �ملتعلقة باحلركة �لأوملبية و�لريا�سية.
 “ “ �أن��وك  �ل��ذي غ��ادر �لباد �م�ض- يف �جتماعات  يرت�أ�ض وف��د �لدولة - 
بالوكالة  �لوطنية  �لأوملبية  للجنة  �لعام  �لأم��ن  �ل�سنقيطي  طال  �سعادة 
و�أحمد �لطيب مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لفنية و�لريا�سية باللجنة. ويقام على 
هام�ض �لجتماع �حلفل �ل�سنوي �خلام�ض لأنوك لتوزيع �جلو�ئز �لتي تقدم 
�لتي  �ل�ستوية  �لأوملبية  �لألعاب  دورة  يف  و�لريا�سيات  �لريا�سين  لأف�سل 
�أقيمت يف بيونغ ت�سانغ يف كوريا �جلنوبية خال فرب�ير �ملا�سي كما متنح 
�حلركة  بتطوير  �ساهمت  ب��ارزة  و�سخ�سيات  وطنية  �أوملبية  جلان  لأف�سل 
�لأوملبية يف �لعامل. ومن �ملقرر �أن ت�سهد �جلمعية �لعمومية ح�سور� قيا�سيا 
ل� 1400 �سخ�سية ريا�سية ميثلون �حلركة �لأوملبية يف �لعامل من ممثلي 
�لدولية و�لحتاد�ت  �لأوملبية  206 و�للجنة  �ل�  �لوطنية  �لأوملبية  �للجان 

�لريا�سية �لدولية و�للجان �ملنظمة لدور�ت �لألعاب �لأوملبية.

مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  744
•• دبي -وام:

�أك��رث من  �لأر��سي و�لأم��اك بدبي  د�ئ��رة  �لعقارية يف  �لت�سرفات  حققت 
744 مليون درهم حيث �سهدت �لد�ئرة �م�ض ت�سجيل 197 مبايعة بقيمة 
394 مليون درهم منها 23 مبايعة لاأر��سي بقيمة 182 مليون درهم و 

174 مبايعة لل�سقق و �لفلل بقيمة 212 مليون درهم .
و�دي  50 مليون درهم يف منطقة  بقيمة  �لأر��سي  �أهم مبايعات  و جاءت 
تليها  �لكر�مة  42 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة  �لعمردي 

مبايعة بقيمة 30 مليون درهم يف منطقة �حلمرية .
و ت�سدرت منطقة �حلبية �لثالثة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �سجلت 
بت�سجيلها   2 �ليفرة  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعات   7
مبايعة  بت�سجيلها  ح�سة  ن��د  يف  وثالثة  دره��م  مليونن  بقيمة  مبايعتن 
بقيمة 3 ماين درهم . وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت 
تلتها  �ملبايعات  كاأهم  �ملركا�ض  مبنطقة  دره��م  مليون   13 بقيمة  مبايعة 
�أخ��ري� مبايعة  و  10 ماين دره��م يف منطقة برج خليفة  مبايعة بقيمة 

بقيمة 8 ماين درهم يف منطقة برج خليفة .

برعاية  »جمموعة �الحتاد للطري�ن« و»�سركة مبادلة لا�ستثمار« و�آخرون
االإمارات ت�صت�صيف نخبة من اخلرباء العامليني يف جمال 

االت�صال والعالقات العامة يف مهرجان اأن�صطة االت�صال االإبداعية
•• ابوظبي-الفجر:

�لأ�سبوع  �لإم���ار�ت خال  دول��ة  ت�ستقبل 
�جل���������اري ن���خ���ب���ة م�����ن �أب���������رز �خل������رب�ء 
و�لعاقات  �لت�سال  جمال  يف  �لعاملين 
’رمياب‘  مهرجان  يف  للم�ساركة  �لعامة 
�لت�سال  �أن�سطة  ح��ول  يتمحور  �ل���ذي 
“جمعية  ت��ن��ظ��م��ه  و�ل�����ذي  �لإب���د�ع���ي���ة، 

�ل�سرق �لأو�سط للعاقات �لعامة«.
يف  �لآن  حتى  ’رمياب‘  مهرجان  وجن��ح 
م�����س��ارك يف   500 م��ن  �أك���رث  ��ستقطاب 
�سل�سلة فعالياته، و�لتي تت�سمن جمموعة 
من �جلل�سات �لتفاعلية مب�ساركة نخبة 
�لعاملين؛  �لعامة  �لعاقات  خ��رب�ء  من 
ب��الإب��د�ع يجمع حتت  وم��وؤمت��ر�ً خ��ا���س��اً 
�لوكالت  م���در�ء  م��ن  جمموعة  مظلته 
�ل�سرت�تيجين  و�خل����رب�ء  �لإع��ام��ي��ة 
�لإع���������ام؛ وم�����س��اب��ق��ة حول  يف جم�����ال 
طاب  بن  �ملقرتحة  �لتو��سل  �أن�سطة 
�لعا�سرة  و�لن�سخة  �ملحلية؛  �جلامعات 
من حفل توزيع “جو�ئز جمعية �ل�سرق 
)ميرب�(،  �لعاّمة”  للعاقات  �لأو���س��ط 
و�لتي حتتفي باأبرز حمات �لت�سال يف 

�لدولة ومنطقة �ل�سرق �لأو�سط.
ملهرجان  �لتفاعلية  �جلل�سات  وتت�سمن 
بن  �ل��ف��رتة  يف  تنعقد  و�ل��ت��ي  ’رمياب‘، 

•• اأبوظبي-وام:

�خ����ت����ارت م���ر�ف���ئ �أب���وظ���ب���ي ���س��رك��ة كوين 
�لآلية  �لتكدي�ض  بر�فعات  لتزويدها  كرين 
يف �ملرحلة �لثانية من بناء حمطة   ASC

�حلاويات �لتي تديرها يف ميناء خليفة.
و متا�سياً مع روؤية �لقيادة �لر�سيدة لدولة 
مونئ  متتلك   ، �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
تو�سعة  م�سروع  �أبوظبي  ومر�فئ  �أبوظبي 
ميناء خليفة وم�سروع جزيرة ميناء خليفة 
مت  ��ستثمار  �أك���رب  يعترب  �ل���ذي  �جل��ن��وب��ي 
م��ي��ن��اء خليفة. يعترب  �ف��ت��ت��اح  م��ن��ذ  ت��ول��ي��ه 
هذ� �مل�سروع �إجناز�ً حا�سماً ملر�فئ �أبوظبي 
و�لتجارة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ككل، و�سي�سهد منًو� يف �لطاقة �لإ�ستيعابية 
 5.5 �إىل  منطية  حاوية  مليون   2.5 من 
مليون حاوية منطية بحلول عام 2021. 
�ل�سكك  ب�����س��ب��ك��ة  ل���رب���ط���ه���ا  خ���ط���ط  م�����ع 

�حلديدية يف �مل�ستقبل.
م�سرتك  ب�سكل  �مل�����س��اري��ع  ه���ذه  و���س��ت��وف��ر 
و�خلدمة  �لتو��سل  م��ن  عاملية  م�ستويات 
ل��ل��ع��م��اء ك��ج��زء م��ه��م م���ن حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
�أبوظبي �لقت�سادية 2030 حيث ت�ساهم 
من   ?3.3 بن�سبة  حالياً  �أبوظبي  م��و�ن��ئ 
منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل غري �لنفطي 

لإمارة �أبوظبي.
�لإ���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة �جلديدة  �ل��ط��اق��ة  ول���دع���م 
54 ر�فعة ج�سرية  �أبوظبي  طلبت مر�فئ 
 ARMG حديدية  �سكك  على  موؤمتتة 
�لإف�ساح  يتم  كرين ومل  ك��وين  �سركة  من 
يتم حجزها  �أن  على  بعد  �لعقد  قيمة  عن 
2018. و�سبق  ع��ام  �لأخ��ري من  �لربع  يف 

ور���س��ة عمل  ن��وف��م��رب،   27-26 ي��وم��ي 
�لعاقات  وك�����الت  �إد�رة  “�سبل  ح���ول 
�لرئي�ض  برين،  ديفيد  بقيادة  �لعامة” 
ل�سركة  �ل�����س��اب��ق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����ض 
�لهادئ  �آ�سيا �ملحيط  يف منطقة  ’�إدملان‘ 
و�أف��ري��ق��ي��ا؛ وجل�سة  �لأو����س���ط  و�ل�����س��رق 
حو�رية بعنو�ن “�إتقان �أن�سطة �لتو��سل 
و�ل�ض،  ج��ي��م��ن  ب���ق���ي���ادة  �حلكومية” 
�ل��ت��و����س��ل يف �حلكومة  �أن�����س��ط��ة  م��دي��ر 

�لربيطانية.
موؤمتر  �ملتحدثن يف  نقا�سات  وتتمحور 
�أن�سطة �لت�سال �لإبد�عية، و�لذي يعقد 

مهرجان  هام�ض  على  نوفمرب   28 يوم 
�لت�سال  �أن�سطة  تطور  حول  ’رمياب‘، 
�حلايل،  �لع�سر  يف  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��اق��ات 
�ملحتوى  م���ن خ����ال  �ل���ع���اق���ات  وب���ن���اء 
وتوظيف عقول مبدعي �ملحتوى لإطاق 
للتفكري  مكت�سفة  غ��ري  لآف����اق  �ل��ع��ن��ان 
�ملتحدثن  ق��ائ��م��ة  وت�سمل  �لإب���د�ع���ي.  
كًا من �أنتوين جيفن، �ملخرج �لإبد�عي 
�حلائز على جائزة ’�إميى وبافتا‘؛ وريان 
�أحد  وموؤلف  �لت�سويق  خبري  هوليد�ي، 
�ملبيعات على  �أف�سل  �لتي حققت  �لكتب 
هوبكن�سون،  وج���ريي  �ل��ع��امل؛  م�ستوى 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لوكالة  �مل��وؤ���س�����ض و�ل��رئ��ي�����ض 
لقب  ح��ازت على  و�لتي  لندن‘  ’يونيتي 
�إبد�عية  �لأك����رث  �لإع��ام��ي��ة  “�لوكالة 
“تقرير  بح�سب  �لعامل”  م�ستوى  على 
لا�ست�سار�ت  وك��ال��ة  و”�أف�سل  هوملز” 
�لإبد�عية خال �لعام” من قبل �سركة 

’�سيرب‘. 
و�سين�سم ممثلو �سركات “فاي�ض �ل�سرق 
و’�سناب  �إفريقيا”،  و���س��م��ال  �لأو����س���ط 
�آياند‘،  و’هايرب  و’جوجل‘،  �سات‘، 
ميديا‘  ج���ي  ���س��ي  و’�آر  و’برومونت‘، 
معارفهم  مل�ساركة  �ملتحدثن  قائمة  �إىل 

ل�سركة كوين كرين �أن �سلمت ب�سكل كامل 
52 ر�فعة من ذ�ت �لطر�ز ARMG يف 
�ملخ�س�سة  �مليز�نية  و�سمن  �ملحددة  �ملهلة 
للمرحلة �لأوىل من بناء حمطة �حلاويات 
و�ل������ذي دخ����ل مرحلة  م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة،  يف 
�لثاين ع�سر من دي�سمرب عام  �لت�سغيل يف 

.2012
وت�سمل �ملرحلة �لثانية تو�سعة كبرية ملحطة 
مناولة �حلاويات و�لبنية �لتحتية و�لقدرة 
 54 ت�سليم  ي�سم  ما  للمحطة  �لت�سغيلية 
كرين.  ك��وين  من  موؤمتتة  ج�سرية  ر�فعة 
و�لر�فعات  �لنظام  ت�سليم  عملية  وتعترب 
و�مليز�نية  �مل��ح��ددة  �لزمنية  �ملهلة  �سمن 
�ملخ�س�سة للم�سروع من �أهم �لعو�مل �لتي 
لختيار  �أبوظبي  مر�فئ  ق��ر�ر  يف  �ساهمت 
�لأ�سا�سين  �مل��وردي��ن  �سمن  ك��ري��ن  ك��وين 

للم�سروع.
�لرئي�ض  �ل��ه��ام��ل��ي  �هلل  ع��ب��د  �ل�سيد  وق���ال 
�أد�ء  �ن  �أبوظبي  ملر�فئ  بالإنابة  �لتنفيذي 
بناء  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  ك��ري��ن يف  ك���وين 
حمطة �حلاويات كان ناجحاً وحمورياً يف 
�ملحدد  �ل��وق��ت  يف  �لآيل  �لت�سغيل  عمليات 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م�������س���روع  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث 
يف  �حل��اوي��ات  ملحطة  بالن�سبة  مهما  �م���ر� 
كرين  كوين  �خرتنا  ولذلك  خليفة  ميناء 
خلربتهم بالتكنولوجيا �لتي ي�ستخدمونها 
وثقتنا بقدرتهم على نقل �خلرب�ت وتقدمي 

خدمات �لدعم.
من جانبه قال ميكا مالبورغ، نائب �لرئي�ض 
كرين  ك��وين  �مل��و�ن��ئ يف  �لتنفيذي حل��ل��ول 
“�أتوجه بجزيل �ل�سكر �إىل مر�فئ �أبوظبي 
كرين.  ل��ك��وين  منحوها  �ل��ت��ي  �لثقة  على 

�لتز�ماتنا  نوؤكد  كما  حملها،  يف  ثقة  وهي 
�آلية  لر�فعات  تكنولوجيا  �ف�سل  لتوفري 
�ملهلة  يف  لها  م�ساحبة  وخ��دم��ات  متميزة 
�لزمنية و�سمن �مليز�نيات �ملخ�س�سة لها«.

�لأربعة  �ل��ر�ف��ع��ات  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  جت��در 
وخم�سن �لتي �سوف ت�سّلم يف هذه �ملرحلة 
�سبيهة بر�فعات �ملرحلة �لأوىل، حيث تتمتع 
وت��ك��دي�����ض حاويات  40 ط��ن��اً  رف���ع  ب��ق��درة 
بارتفاع و�حد على �ستة وتتميز 30 ر�فعة 
بعر�ض  ر�ف��ع��ة  و24  ح���اوي���ات   9 ب��ع��ر���ض 
ب��اآل��ي��ات حتّكم  11 ح��اوي��ة، وكلها جم��ه��زة 
/ باحلمولت  للتحّكم  كرين  كوين  ونظام 

ALC/، وهو نظام يجمع بن خ�سائ�ض 

دقيق  بالتاأرجح وحتديد  للتحّكم  متقدمة 
للو�سعية �لأفقية يف حن ي�سمن �لتعامل 
���س��اح��ة ر�فعات  �ل��ف��ّع��ال م��ع �حل���اوي���ات يف 
�ملوؤمتة  �لعمليات  خ��ال  �لآل��ي��ة  �لتكدي�ض 

وعن ُبعد يف �آن و�حد.
تدير  �ل��ت��ي  �ل�سركة  �أب��وظ��ب��ي  م��ر�ف��ئ  تعد 
و  خليفة  ميناء  ح��اوي��ات  حمطة  ت�سغل  و 
ُجهزت  حيث  �أبوظبي  يف  �لرئي�سي  مقرها 
�لبنى �لتحتية وم�ستويات  �ملحطة باأحدث 
منهجاً  �لبتكار  وتتبنى  متفوقة  �إنتاجية 
ومن  �آيل  �سبه  م��ي��ن��اء  �أول  جعلها  م��ا  ل��ه��ا 
�لتكنولوجيا  يف  تقدماً  �لأك��رث  �ملو�نئ  بن 
�مل��ط��ب��ق��ة وه����ي م���ن ب���ن �أ�����س����رع حمطات 

�أبرز  على  �ل�سوء  وت�سليط  وخ��رب�ت��ه��م 
�حل���م���ات �لإع���ام���ي���ة �ل��ن��اج��ح��ة على 

م�ستوى �لعامل.
�إغلينغتون،  ر�ي  ق��ال  �ملنا�سبة،  وب��ه��ذه 
�لأو�����س����ط  �ل�������س���رق  “جمعية  رئ���ي�������ض 
“يتيح  )م��ي��رب�(:   �لعاّمة”  للعاقات 
�ملتخ�س�سن  �أم����ام  �ل��ف��ر���س��ة  �مل��ه��رج��ان 
�أن���ح���اء �ملنطقة  ب��ال��ق��ط��اع م��ن خم��ت��ل��ف 
و�لحتفاء  �مل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  للتعلم 
باأف�سل �لإجناز�ت حتت مظلة و�حدة يف 
دبي،  ولذلك فاإنه يعد من �لفعاليات �لتي 
ت�ستحق �لزيارة من قبل �ملتخ�س�سن يف 
وي��ق��ام حفل  �مل��ن��ط��ق��ة«.  �أن��ح��اء  خمتلف 
�لأو�سط  �ل�سرق  جمعية  “جو�ئز  توزيع 
ومهرجان  )ميرب�(  �لعاّمة”  �لعاقات 
’رمياب‘ برعاية  جمموعة من �ل�سركات 
’�أبكو  �ل�سريكة، مبا يف ذلك  و�لوكالت  
�لحت�����اد  و’جمموعة  و�يد‘  وورل�������د 
للطري�ن‘ و”�سركة مبادلة لا�ستثمار” 
كوميونيكي�سنز‘  ’فور  وجم���م���وع���ة 
و’كارما‘  �لأو�سط‘  �ل�����س��رق  و’هانوفر 
�آند  و’هيل  �ل�ست�سارية‘  و’ملتباي 
و’كينغ�ستون  �سرت�تيجيز‘  ن��ول��ت��ون 
و’لك�سي�ض  و’يوجوف‘  �ستانلي‘ 
نك�سي�ض‘ وجامعة ’ميدل�سيك�ض ‘ يف دبي 

وجملة ’بي �آر ويك‘.

�حلاويات منو�ً يف �لعامل.
دي�سمرب   12 يف  �لر�سمي  �لف��ت��ت��اح  وم��ن��ذ 
يف  �حل����اوي����ات  حم��ط��ة  ت��و���س��ع��ت   ،2012
ميناء خليفة لتقّدم �لدعم �ملطلوب لل�سوق 
�ملحلية مع حو�يل 30 خط �سحن حاويات 
�أ�سبوعي تقريباً مبا�سر من �أكرث من 100 
وجهة عاملية ما يجعل �مليناء مثالياً لربط 
�لتجارة �ملحلية ب�سبكة عاملية من �خلدمات 

�للوج�ستية.
متنوعة  جمموعة  �أب��وظ��ب��ي  م��ر�ف��ئ  تقدم 
�للوج�ستية  �حللول  ت�سمل  �خل��دم��ات  من 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل�����س��رك��اء �ل��ع��ام��ل��ن يف جمال 

�لتجارة وخطوط �ل�سحن.

وز�رة �ملالية ود�ئرة �ملالية يف �أبوظبي توقعان �تفاقية متويل �ملرحلة �لثانية من م�سروع �ل�سكك �حلديدية �لوطنية �الإمار�تية

ذياب بن حممد بن زايد: »قيادتنا الر�صيدة حري�صة ومهتمة بتطوير امل�صاريع الوطنية اال�صرتاتيجية«
�مل�سروع نقلة نوعية ويوؤ�س�ص لقطاع نقل جديد يف دولة �الإمار�ت مع �لعديد من �لفو�ئد حمليًا ودوليًا

•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل��ال��ي��ة يف دول���ة �لإم����ار�ت  وق��ع��ت وز�رة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، ود�ئ�������رة �مل���ال���ي���ة يف 
�لثانية  �ملرحلة  لتمويل  �تفاقاً  �أبوظبي 
�لوطنية  �حلديدية  �ل�سكك  �سبكة  م��ن 
�سركة  بتطويرها  تقوم  �لتي  �لإمار�تية 
�ملرحلة  متتد  حيث  للقطار�ت،  �لحت��اد 
�لثانية على م�سافة 605 كيلومرت�ً من 
�لغويفات على حدود �لدولة مع �ململكة 
�لفجرية  �إىل  غ��رب��اً  �ل�سعودية  �لعربية 
يتبعها  �أن  على  �ل�سرقي،  �ل�ساحل  على 
ل�ستكمال  �مل�ستقبلية  �مل�ساريع  من  عدد 
حجم  ي���زد�د  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن  �ل�سبكة. 
�ل��ن��ق��ل م���ن 7 م��ل��ي��ون ط���ن ���س��ن��وي��اً يف 
�ملرحلة �لأوىل �إىل �أكرث من 50 مليون 

طن �سنوياً. 
ج���اء ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة ب��ح�����س��ور �سمو 
�ل�����س��ي��خ ذي����اب ب���ن حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سركة �لحتاد 
للقطار�ت، حيث وقعها معايل عبيد بن 
لل�سوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �ل��ط��اي��ر،  حميد 
�مل��ال��ي��ة، وم��ع��ايل ري��ا���ض ع��ب��د �لرحمن 

– �أبوظبي،  �ملالية  د�ئ��رة  رئي�ض  �ملبارك 
و�سركة �لحتاد للقطار�ت بح�سور عدد 
�ل�سخ�سيات  �ل����وز�رة وك��ب��ار  م��ن وك���اء 
�لتنفيذين  و�مل���دي���ري���ن  و�مل�������س���وؤول���ن 
هام�ض  على  وذل��ك  �لدولة،  يف  و�ملالين 
�ل�سنوية  لاجتماعات  �لثانية  �ل���دورة 
حلكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�لأكرب من نوعه و�لذي  �لوطني  �للقاء 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  ت��وح��ي��د  �إىل  ي��ه��دف 
كمنظومة و�حدة على �مل�ستوى �لحتادي 
�لتنموية  �ملو��سيع  ومناق�سة  و�ملحلي، 
�حلكومية،  �مل�ستويات  كل  وعلى  �سنوياً، 

بح�سور متخذي �لقر�ر كافة.
ذياب  �ل�سيخ  �سمو  ق��ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
�آل ن��ه��ي��ان، رئي�ض  ب��ن حم��م��د ب��ن ز�ي���د 
للقطار�ت،  �لحت��اد  �سركة  �إد�رة  جمل�ض 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  م��ي��ز�ن��ي��ة  �ع��ت��م��اد  “�إن 
من م�سروع �ل�سكك �حلديدية �لوطنية 
ي���ع���رب ع����ن م�����دى حر�ض  �لإم����ار�ت����ي����ة 
ر�أ�سها  وعلى  �لر�سيدة  قيادتنا  و�هتمام 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  �آل 
و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

�لدولة،  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����س��د 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، حاكم دبي، رعاه 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و�أخ��ي��ه��م��ا  �هلل، 
ن��ه��ي��ان، ويل عهد  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت 
�ل�سمو  �أ���س��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه���م  �مل�����س��ل��ح��ة، 
حكام  ل��احت��اد،  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  �أع�ساء 
�لإمار�ت، على تطوير �مل�ساريع �لوطنية 
�ل�سرت�تيجية، م�سري�ً �سموه �إىل �أن هذ� 
ويوؤ�س�ض  نوعية  نقلة  �لوطني  �مل�سروع 
ل��ق��ط��اع ن��ق��ل ج��دي��د يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وي��ح��ق��ق �ل��ع��دي��د من 
�ل��ف��و�ئ��د حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً، وي��رب��ط مدن 
�ل�����س��ن��اع��ي��ة ويحفز  و�مل���ن���اط���ق  �ل���دول���ة 
�لتنمية  وي���دع���م  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ن��وع 

�لقت�سادية و�لجتماعية يف �لدولة«.
و�أ�ساف �سموه، “نعمل يف �سركة �لحتاد 
حديثة  ل�سرت�تيجية  وف��ق��اً  للقطار�ت 
حمددة �لر�سائل و�لأه��د�ف، حيث ياأتي 
جتاه  �لتز�منا  م��ن  كجزء  �مل�����س��روع  ه��ذ� 
�أف�سل دول  �لإم��ار�ت بن  دولتنا لتكون 
�ل��ن��ق��ل، ومب��ا يتما�سى  �ل��ع��امل يف ج���ودة 
مع روؤية �لإم��ار�ت 2021، �لتي ت�سعى 

�إىل �قت�ساد  �لدولة  �إىل حتويل �قت�ساد 
تناف�سي معريف مبني على �لبتكار، عرب 
و�لتطوير،  و�ل��ب��ح��ث  �لب��ت��ك��ار  ت�سجيع 
للقطاعات  �لتنظيمي  �لإط����ار  وت��ع��زي��ز 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة، وت�����س��ج��ي��ع �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����س��اف��ة �ل��ع��ال��ي��ة مب���ا يطور 
م��ن جاذبية  وي��ع��زز  �لأع���م���ال  بيئة  م��ن 
�لدولة لا�ستثمار�ت، لهذ� تعمل �سبكة 
�ل��وط��ن��ي��ة كمحفز  �ل�����س��ك��ك �حل��دي��دي��ة 
ل��ل��ن��م��و �لق���ت�������س���ادي م���ن خ����ال ربط 
�لرئي�سية  و�ل�سناعية  �لتجارية  �ملر�كز 
�آم���ن���ة وموثوقة  ن��ق��ل  و���س��ي��ل��ة  وت���وف���ري 
�سبكة  وحت���ق���ق  �ل����ق����ادم����ة«.  ل���اأج���ي���ال 
�لإمار�تية  �لوطنية  �حلديدية  �ل�سكك 
�لقت�سادية  �ل���ف���و�ئ���د  م���ن  جم��م��وع��ة 
ك��الرت��ق��اء ب��ق��ط��اع �ل��ن��ق��ل و�ل�����س��ح��ن يف 
دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة عرب 
و�لإنتاج  �لت�سنيع  ونقاط  �مل��و�ن��ئ  رب��ط 
�ل�سبكة  وت���دع���م  �ل�����س��ك��ان��ي��ة،  و�مل����ر�ك����ز 
م�ستد�م  نقل  ب��ن��ظ��ام  �مل�ستقبلي  �ل��ن��م��و 
و�أك��رث فعالية من حيث  و�آم��ن وحديث 
�لتكلفة، كما �أنها ت�ساهم يف تخفيف عدد 
�ملركبات �مل�ستخدمة على �لطرقات مما 

�آٍن  يف  وبيئية  �قت�سادية  ف��و�ئ��د  يحقق 
معاً، وبف�سل معايريها �لعاملية �مل�ستوى 
على  للقطار�ت  �لحت���اد  �سبكة  �ستعمل 
حت�سن حركة نقل �ل�سلع و�لأفر�د عرب 

فتح ممر�ت جتارية جديدة.
للقطار�ت  �لحت���اد  �سركة  حققت  وق��د 
�أهمها   2018 �سنة  يف  كبرية  خ��ط��و�ت 
�إنهاء �لت�ساميم �لأولية للمرحلة �لثانية 
مناق�سات  لإطاق  �مل�سروع متهيد�ً  من 
ت�����س��ي��ي��د �مل���رح���ل���ة �ل��ث��ان��ي��ة ن��ه��اي��ة هذ� 
ت�سليم  مت  �أنه  بالذكر  و�جلدير  �ل�سهر. 
�حلديدية  �ل�سكك  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة 
�لبالغ طولها 264 كيلومرت�ً منذ �لعام 
2015 لتعمل بكامل طاقتها يف تعزيز 
غاز  حقول  تربط  حيث  �ل�سحن،  حركة 
�ل��ظ��ف��رة من  ���س��اه وح��ب�����س��ان يف منطقة 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي مب��ي��ن��اء �ل��روي�����ض على 
�خلليج �لعربي، مع قدرة على نقل 22 
�ألف طن يومياً من حبيبات �لكربيت، و 
قد مت نقل ما يزيد عن 20 مليون طن 
�إجمالياً، كما تخو�ض مفاو�سات جتارية 
�سركاء  مع  متقدمة  مر�حل  يف  وتقنية 

�آخرين حمتملن.

مرافئ اأبوظبي ترفع قدرة اال�صتيعاب بطلب معدات جديدة
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املال والأعمال

»دبي ل�صناعات الطريان« تخ�ص�س 300 مليون 
دوالر اإ�صافية لربنامج اإعادة �صراء ال�صندات

•• دبي-الفجر: 

�إد�رتها  جمل�ض  �أن  �م�����ض  �ملحدودة”  �ل��ط��ري�ن  ل�سناعات  “دبي  �أع��ل��ن��ت 
وم�ساهميها قد و�فقو� على تخ�سي�ض مبلغ �إ�سايف قدره 300 مليون دولر 
�إجر�وؤها من خال معامات  �سيتم  و�لتي  �ل�سند�ت  �سر�ء  �إع��ادة  لعمليات 
�ل�سوق �ملفتوحة. وقد قامت “دبي ل�سناعات �لطري�ن” حتى �لآن باإعادة 
�سر�ء ما قيمته 295 مليون دولر �أمريكي من �ل�سند�ت �لأ�سا�سية �ملدرجة 

مبوجب تفوي�ض �سابق مببلغ 300 مليون دولر �أمريكي.
�لطري�ن:  ل�سناعات  دبي  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  تار�بور،  وقال فريوز 
ت�سنيفاتنا  م��ع  تن�سجم  ل  ل�سند�تنا  �حل��ال��ي��ة  �ل���ت���د�ول  م�ستويات  “�إن 
�ملتوقعة.  ت�سنيفاتنا  م�سار  �أو  �لقوي  �مل��ايل  �أد�ئ��ن��ا  �أو  �حلالية  �لئتمانية 
لنا  يتيح  مبعدل  �لنقدي  وو�سعنا  ر�أ�سمالنا  تعزيز  يف  م�ستمرون  ونحن 
ن�سب  وحت�سن  �ملطلوبات،  هيكل  يف  �لفعالة  غري  �ملكونات  لإز�ل���ة  �مل��رون��ة 
ل�سناعات  “دبي  �أن  �إىل  �لإ�سارة  لدينا«. وجتدر  �لإجمالية  �ملالية  �لر�فعة 
�ملتد�ولة  �ل�سند�ت  من  دولر  مليار   3 قيمته  ما  حالياً  لديها  �لطري�ن” 

�مل�ستحقة يف �أ�سو�ق ر�أ�ض �ملال �لأمريكية.

ال�صلطات املالية يف الدولة تتفق على ت�صهيل 
اجراءات ترخي�س �صناديق اال�صتثمار

•• دبي -وام:

تو�سلت كل من هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع و�سلطة دبي للخدمات �ملالية 
ب�ساأن  �تفاق  �ىل  �لعاملي  �أبوظبي  ل�سوق  �ملالية  �خل��دم��ات  تنظيم  و�سلطة 
يف  وترويجها  منها  كل  ل��دى  �ل�ستثمار  �سناديق  ترخي�ض  عملية  ت�سهيل 

جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت.
دبي  �لثاث يف  �جلهات  بن  تنظيمية  �تفاقية  على  �لتوقيع  بعد  ذل��ك  مت 
بح�سور معايل �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري وزير �لقت�ساد رئي�ض جمل�ض 
�ل�سايغ  حممد  علي  بن  �أحمد  ومعايل  و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �إد�رة 

وزير دولة رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سوق �أبوظبي �لعاملي.
رئي�ض جمل�ض  �لقت�ساد  وزير  �ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  و�سرح معايل 
�لتفاقية  على  �لتوقيع  ���س��اأن  م��ن  �أن  و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �إد�رة 
وت�سهيل  �لثاث  �لهيئات  بن  �ل�سر�كة  عاقات  تعزيز  ن�سو�سها  وتنفيذ 
�ل�ستثمار�ت  ��ستقطاب  بغر�ض  �ل�ستثمارية  �ل�سناديق  وترويج  ترخي�ض 
مثل  جديدة  مالية  �أدو�ت  �إىل  �مل��دخ��ر�ت  لتوجيه  �ملجال  وفتح  �خلارجية 
�سناديق �ل�ستثمار �إ�سافة �إىل تن�سيط عدد من �خلدمات و�لأن�سطة �ملالية 
�ل�ستثمار  و�إد�رة  �لأم��ن  �حلافظ  مثل  �ل�ستثمار  ب�سناديق  �ل�سلة  ذ�ت 

و�لرتويج وكذلك �خلدمات �لإد�رية ل�سناديق �ل�ستثمار.
تنظيمية  كاآلية  �ملتبادل  �لع���رت�ف  تعتمد  �لتفاقية  �أن  معاليه  و�أ���س��اف 
وت�سجيع  و�لإ�سر�ف عليها  �ل�ستثمار  ب�سناديق  �ملنتجات �خلا�سة  لرتويج 
�لأخرى  �ل��دول  يف  �حل��رة  �ملالية  �ملناطق  يف  �ملرخ�سة  �لأجنبية  �ل�سركات 
�إىل �لنتقال للعمل يف �أ�سو�ق �لدولة وهي بذلك ت�سهم يف حتقيق �أحد �أهم 
�لأدو�ر �لرئي�سة �ملناطة بهيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع �لذي يتمثل يف توفري 
يو�كب  مبا  �ملالية  �لأور�ق  يف  و�لأم���و�ل  �مل��دخ��ر�ت  ل�ستثمار  �ملائم  �ملناخ 

�أهد�ف �لتطور �لقت�سادي لدولة �لمار�ت.
�إد�رة  �ل�سايغ وزير دولة رئي�ض جمل�ض  �أحمد علي  من جانبه قال معايل 
�سوق �أبو ظبي �لعاملي “ نرحب بهذه �ل�سر�كة �لتي من �ساأنها تعزيز مكانة 
دولة �لإمار�ت كمركز مايل دويل ومن�سة لريادة �لأعمال.. �إن هذ� �لتعاون 
للتو�سع  و�ل�سركات  و�مل�ستثمرين  �جل��دد  �ل�سوق  رو�د  �أم��ام  �ملجال  �سيتيح 
و�لنمو يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة كافة حيث تتما�سى �لتفاقية مع جهود 
مالية مبتكر  �سوق خدمات  للحفاظ على  �ملتو��سلة  �لعاملي  �أبوظبي  �سوق 
يدعم �قت�ساد �لدولة«. وقال �سائب �أيغرن رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سلطة دبي 
�لأخرى  �لتنظيمية  �جلهات  مع  �لت��ف��اق  ه��ذ�  “ يعك�ض  �ملالية  للخدمات 
�ملحلية  �ل�سناديق  �أ�سو�ق  تطوير  ت�سجيع  يف  �مل�سرتكة  جهودنا  �لدولة  يف 
�أق��وى و�أك��رث تنوعا يف دول��ة �لإم����ار�ت.. كما حتر�ض  وحتقيق �سوق م��ايل 
�ل��ن��م��و �لقت�سادي  �مل��ال��ي��ة ودع���م  ق��ط��اع �خل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل�سلطة 
روؤي��ة موؤ�س�ض مركز  وتاأتي هذه �خلطوة لتدعم  للدولة..  �لأج��ل  �لطويل 
نائب  �آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �لعاملي �ساحب  �مل��ايل  دبي 
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” وينفذها �سمو 
�ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�ض مركز 
�إم��ارة دبي �إىل مركز مايل عاملي فعال وحمور�  دبي �ملايل �لعاملي لتحويل 

جلذب �ل�ستثمار�ت و�لأعمال«.

»االإمارات للم�صتثمرين باخلارج« 
ي�صتعر�س خطة العمل لعام 2019 

•• اأبوظبي-وام:

ملجل�ض  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ض  �ل�سام�سي  �سعود  ر����س��د  ���س��ع��ادة  ت��ر�أ���ض 
�لتنفيذية  �ل�ساد�ض ع�سر للجنة  �لإمار�ت للم�ستثمرين باخلارج �لجتماع 

للمجل�ض يف �ملقر �لرئي�سي مل�سرف �أبوظبي �لإ�سامي باأبوظبي.
�لأعمال  ج��دول  على  �مل��درج��ة  �لبنود  كافة  مناق�سة  �لجتماع  خ��ال  ومت 
2019 و�لإجن��از�ت �لتي حتققت  ويف مقدمتها خطة عمل �ملجل�ض للعام 
2018 . وكان �سعادة جمال �سيف �جل��رو�ن �لأمن �لعام ملجل�ض  يف �لعام 
ع�سر  �ل�ساد�ض  �لجتماع  ب��د�ي��ة  يف  ق��دم  ب��اخل��ارج  للم�ستثمرين  �لإم����ار�ت 
للجنة �لتنفيذية عر�سا باملنجز�ت �لتي حققها �ملجل�ض خال عام 2018 
وخطة   2018 �لعام  من  �لثالث  �لربع  خال  للمجل�ض  �ملالية  و�لبيانات 
�لعمل للعام �لقادم و ��ستمعت �إىل تفا�سيل در��سة �ملوؤ�سر�ت �خلا�سة بنجاح 
خطة و�سري �لعمل فيه مبا يف ذلك �آخر �مل�ستجد�ت. كما ��ستعر�ض �جلرو�ن 
�أي�سا عدد� من �مل�ساريع باخلارج �لتي عر�ست خال �لجتماع كاأجندة للعام 
�لقادم حيث متت �لتو�سية برفعها مع ميز�نية 2019 �إىل �جتماع جمل�ض 

�لإد�رة �ملزمع عقده يف �سهر دي�سمرب �ملقبل للم�سادقة عليها.
خطة  تت�سمنها  �لتي  �ل�ستثمارية  و�خلطط  �مل�ساريع  �ل�سام�سي  وو�سف 
�لذي ي�سطلع برعاية  �ملجل�ض  باأنها ت�ستهدف حتقيق قفزة يف دور  �لعمل 
باخلارج  ت�ستثمر  �لتي  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعن  من  �لإمارتية  �ل�سركات 
�حلكومة  ج�ه�ود  ت���ردف  �ل�ت�ي  �ل�ستثمارية  �لفر�ض  وتقييم  وبا�ستطاع 

�لتنموية يف خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية و�لجتماعية.

»مركز دبي التجاري العاملي« يقود مبادرات اال�صتدامة وتنويع م�صادر الطاقة

 نظمته غرفة دبي مب�ساركة �أكرث من 60 م�ساركًا من 9 دول

فر�س واآفاق قطاع االإن�صاءات حمور لقاء اأعمال على هام�س معر�س اخلم�صة الكبار

•• دبي-وام:

�لبحرية  �ل���������س����رك����ات  م�����ن  وف������د  �ّط�����ل�����ع 
�ملتخ�س�سة من �إمارة موناكو على �لتجربة 
�أحد  ت��ط��وي��ر  يف  دب���ي  لإم����ارة  �ل�ستثنائية 
�لتجمعات �لبحرية �لأكرث متيز�ً و�سمولية 

رك���ائ���ز قو�مها  وف����ق  �ل���ع���امل  وج���اذب���ي���ة يف 
و�لتكنولوجيا..  و�لتميز  و�لبتكار  �لإب��د�ع 
م�سيد�ً باحل�سور �لقوي �لذي و�سلت �إليه 
من  بدعم  �ل���دويل  �لبحري  �مل�سهد  �سمن 
مقوماتها �لتناف�سية �لتي ُت�ساهي �لأف�سل 
يف �ل���ع���امل. ج���اء ذل���ك خ���ال زي���ارت���ه مقر 

للتعرف  �ملاحية”  دب���ي  م��دي��ن��ة  “�سلطة 
على �ملبادر�ت �ل�سّباقة �لتي جتعل دبي قوة 
�لرتفيهية  �ل�سياحة  خ��ارط��ة  على  م��وؤث��رة 
�لبحرية ل �سّيما تلك �ملوجهة ل�ستقطاب 
لا�ستفادة  �ل��دول��ي��ن  �مل�ستثمرين  نخبة 
و�ل�ستثمارية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ف��ر���ض  م��ن 

�مل��ت��اح��ة حم��ل��ي��اً م���ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى تهيئة 
�لبحرية  بالأن�سطة  �لأمثل لارتقاء  �ملناخ 
��ستناد�ً �إىل بنية حتتية ولوج�ستية متطورة 
ت�سهدها  �لتي  �ملت�سارعة  �لتطور�ت  تو�كب 
�ل�سناعة �لبحرية �لعاملية يف �لقرن �حلادي 
�ل�سلطة  م�سوؤويل  كبار  ورّحب  و�لع�سرين. 
�لدبو�ض  ع��ل��ي  ر�أ����س���ه���م  وع���ل���ى  �ل��ب��ح��ري��ة 
“�سلطة دبي  �ملدير �لتنفيذي ل�لعمليات يف 
�إد�رة  م��دي��ر  �جل����ور�ين  ون��وف��ل  �ملاحية” 
�ل��ب��ح��ري يف �سلطة  ل��ل��ت��ج��م��ع  م��ك��ت��ب دب���ي 
توؤكد  �لتي  ب��ال��زي��ارة  �ملاحية  دب��ي  مدينة 
�لثقة �لعالية �لتي توليها �لأو�ساط �لدولية 
لدبي �لتي تقود م�سرية حافلة بالإجناز�ت 
�إىل  �لو�سول  يف  موؤخر�ً  و�ملتوّجة  �لنوعية 
�ملرتبة �خلام�سة بن �أف�سل مر�كز �ل�سحن 
�ل��ع��امل ودخ���ول قائمة �خلم�ض  �ل���دويل يف 
�لكبار عاملياً من حيث �جلاذبية و�لتناف�سية 
�لقطاع  ج��و�ن��ب  ك��اف��ة  يف  �لأو�ئ����ل  و�لع�سر 
كو�حدة  متقدمة  م��ر�ك��ز  م��ت��ب��و�أًة  �لبحري 
لتو�جد  جاذبيًة  �لأك���رث  �لعمل  بيئات  م��ن 
�لتجّمعات  ذ�ت  و�مل���دن  �لبحرية  �لأع��م��ال 
و��ستعر�ض  �ك���ت���م���اًل.  �لأك������رث  �ل��ب��ح��ري��ة 
�لإج����ر�ء�ت  �أب���رز  �أي�����س��اً  �ل�سلطة  م�سوؤولو 
�ملتبعة لتلبية �ملتطلبات �حلالية و�مل�ستقبلية 

ل��رو�د �لرتفيه �لبحري يف �لعامل ل �سّيما 
و�لكفاءة  �لبحرية  بال�سامة  يتعلق  فيما 
وثّمن  �لآمنة.  �ملاحة  و�سمان  �لت�سغيلية 
�لوفد �لز�ئر �لدور �ملحوري لإمارة دبي يف 
�ليخوت  قطاع  م�ستقبل  و�سنع  ��ست�سر�ف 
مّطرد  من��و  لتحقيق  ي�ستعد  �ل��ذي  �لعاملي 
74.7 مليار دولر بحلول عام  �إىل  لي�سل 
2022 و�سط �لتاأكيد على عمق �لعاقات 
روؤية  جتمعهما  �للتن  وم��ون��اك��و  دب��ي  ب��ن 
م�����س��رتك��ة ت��ت��ج�����س��د يف �ل���ت���ف���رد و�ل����ري����ادة 
و�لريا�سات  �ل��ف��اخ��رة  �ل��ي��خ��وت  ع���امل  يف 
جديدة  �آف��اق��اً  يفتح  م��ا  �ل��ر�ق��ي��ة  �لبحرية 
للتعاون  �جل��ان��ب��ن  م��ن  �مل�ستثمرين  �أم���ام 
�ل�سلة  ذ�ت  �ل���و�ع���دة  �مل���ج���الت  يف  �مل��ث��م��ر 
بال�سياحة �لبحرية �لرتفيهية و�لتي تربز 
�لنمو  عجلة  دفع  يف  رئي�ض  كم�ساهم  �ليوم 
�لق��ت�����س��ادي �ل��ع��امل��ي. و���س��ّم �ل��وف��د �لز�ئر 
موناكو  يف  و�ل�سفن  �ليخوت  �سناعة  رو�د 
وعلى ر�أ�سهم �إ�سن �أوينو �لرئي�ض �لتنفيذي 
لت�سنيع  �ل��دول��ي��ة  �أوي���ن���و  “�إ�سن  ل�����س��رك��ة 
مونتيليوين  و�سابرينا  و�ل�سفن”  �ليخوت 
مونت  “�سابرينا  ل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  بيهن  ور�ي���رن  كارلو” 

ل�سركة “بهنيمار«.

•• دبي-الفجر: 

�لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  ي��و����س��ل م��رك��ز 
�ل��ت��ز�م��ه ب��دع��م روؤي���ة دب��ي �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
�لريادة يف جمال تاأمن م�سادر �لطاقة 
وك��ف��اءت��ه��ا م���ن خ���ال م���ب���ادر�ت تنويع 
م�����س��ادر �ل��ط��اق��ة. ومت��ا���س��ي��اً م���ع هدف 
�لنظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل���ائ���ة من  75 يف  ت��ول��ي��د  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
�إجمايل ��ستهاكها للطاقة من �مل�سادر 
يدعم   ،2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي جمموعة من 
تد�بري حت�سن كفاءة �ملو�رد و��ستهاك 

�لطاقة.
ويف وق�����ت م��ب��ك��ر م����ن �ل����ع����ام �جل������اري، 
�لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  ��ستكمال 
ف��وق قاعة  �سم�سي  ل��وح  �آلف   3 تركيب 
�لإجمالية  �لطاقة  وتبلغ  ر��سد.  �ل�سيخ 
ل��األ��و�ح 1 م��ي��ج��او�ط، وه��و م��ا ي�ساعد 
يف توفري 2000 طن من ثنائي �أك�سيد 
ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة  �سنوياً.  �لكربون 
���س��م�����س��ي��ة بقدرة  �أل������و�ح  ج����رى ت��رك��ي��ب 
مو�قف  م��ب��ن��ى  ف����وق  ك���ي���ل���وو�ط   400
�ل�سيار�ت �ملكون من �ستة طو�بق و�لذي 
�ل�سعادة.  �سارع  على  �فتتاحه موؤخر�ً  مت 
�أل��و�ح �سم�سية  تركيب  �أي�ساً  �ملقرر  ومن 
3 ميجاو�ط يف وق��ت لح��ق من  ب��ق��درة 
�ل��ع��ام �جل�����اري، وه���و م��ا ي��رف��ع �لقدرة 
يف  �ل�سم�سية  �لطاقة  لتوليد  �لإجمالية 
م��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي �إىل 4.4 

ميجاو�ط خال عام و�حد. 
وي��خ��ط��ط م��رك��ز دب���ي �ل��ت��ج��اري �لعاملي 
لديه  �ل��ط��اق��ة  تنويع  ج��ه��ود  ل�ستكمال 
خلف�ض  �ل���رئ���ي�������س���ي  ه����دف����ه  وحت���ق���ي���ق 
 7%-5 ب���ن  ت�����رت�وح  بن�سبة  �ل��ط��اق��ة 
�لتجهيز  �إع��ادة  عملية  وت�ستمر  �سنوياً. 
على قدم و�ساق يف جميع �ملباين �لقائمة 
�آلف   10 �لتابعة للمركز، مع ��ستبد�ل 
 LED م�سباح �سوئي عادي مب�سابيح 
�ل��ط��اق��ة.  وجن��ح م��رك��ز دبي  منخف�سة 
��ستخد�م  ري�����ادة  يف  �ل��ع��امل��ي  �ل���ت���ج���اري 
�مل��رك��ب��ات �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ح��ي��ث مت توفري 
بالإ�سافة  �ل�سيار�ت  ل�سحن  وح��دة   16

لل�سيار�ت  خم�س�سة  �أم��اك��ن  �ستة  �إىل 
�لهجينة. كما مت تزويد �ملباين بحنفيات 
تقليل  �إىل  �أدى  م��ا  وه��و  �مل��ي��اه،  لتوفري 

��ستهاك �ملياه بن�سبة 15%.
�أه���م���ي���ة  ع������ن  ح����دي����ث����ه  م����ع����ر�����ض  ويف 
�ل����س���ت���د�م���ة، ق����ال م��اه��ر ع��ب��د �لكرمي 
مركز  يف  �لأول  �لرئي�ض  ن��ائ��ب  ج��ل��ف��ار، 
فخورون  “نحن  �لعاملي:  �لتجاري  دبي 
مبو��سلة �لتز�منا با�سرت�تيجية �لطاقة 
�لنظيفة يف دب��ي ودع���م دول���ة �لإم����ار�ت 
�لتحول  ج���ه���ود  يف  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
جدول  وياأتي  �لأخ�سر.  �لقت�ساد  نحو 
�أع���م���ال �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة �خل��ا���ض بنا 
�أعمال �لطاقة  �لتز�منا بجدول  ليعك�ض 
جمموعة  خ��ال  م��ن  للدولة،  �لنظيفة 
ع��رب م�ساريعنا  �مل��ت��م��ي��زة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
�لألو�ح  تركيب  مثل  �لأع��م��ال  وعرو�ض 
�ل�سم�سية و�إعادة تهيئة �ملن�ساآت �حلالية 
�ل�����س��ي��ا���س��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة �لتي  وت��ط��وي��ر 
وبذلك،  �ملمار�سات.  �أف�سل  مع  تتو�فق 

تعد م�ساريعنا �جلديدة مثل ون �سنرت�ل 
و�سع معايري  ت�ساهم يف  ر�ئ��دة  م�ساريع 

جديدة لا�ستد�مة باملنطقة ».
�مل�سروع  �سنرت�ل”،  “ون  م�سروع  وينتج 
�جلديد متعدد �ل�ستخد�مات من مركز 
دب���ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي و�حل��ا���س��ل على 
�لطاقة  ت�ساميم  يف  “�لريادة  ���س��ه��ادة 
متعددة  للم�ساريع  �لذهبية  و�لبيئة” 
من  حاجته  من   58% �ل�ستخد�مات، 
�ل�سم�سية  �خلايا  عرب  �ل�ساخنة  �ملياه 
�لكهرو�سوئية و�ألو�ح �لتجميع �ملوجودة 
من  وغ��ريه��ا  �لزجاجية،  �لأ�سطح  على 

�لأ�سطح.
يف  �أي�ساً  �لنفايات  �إد�رة  حت�سن  وي��اأت��ي 
����س���د�رة ج����دول �أع���م���ال �ل���س��ت��د�م��ة يف 
بالإ�سافة  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي  مركز 
�إىل �جلهود �لر�مية �إىل تقليل ��ستخد�م 
�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  وي��ع��م��ل  �لأور�ق. 
�إعادة  على  ق��درت��ه  حت�سن  على  �لعاملي 
توجيه �لنفايات �إىل مو�قع ردم �لنفايات 

مع طرق ��سرت�تيجية للتعامل مع �ملو�د 
وغريها  و�لإل��ك��رتون��ي��ات  �لبا�ستيكية 
�إنتاج  �ل��ن��ف��اي��ات. وي���ج���ري �خ��ت��ب��ار  م���ن 
�لرئي�سي  �ملطبخ  يف  �لع�سوي  �ل�سماد 
ب���ه���دف ت��ق��ل��ي��ل �ل��ن��ف��اي��ات �مل��ر���س��ل��ة �إىل 
تنفيذ  مت  ك��م��ا  �ل���ن���ف���اي���ات  ردم  م���وق���ع 
�حلد  م��ث��ل  �لب�سيطة  �ل��ت��د�ب��ري  ب��ع�����ض 
م��ن ����س��ت��خ��د�م �ل��ب��ا���س��ت��ي��ك �ل����ذي يتم 
و�ح��دة فقط.  وبهدف  م��رة  ��ستخد�مه 
�لتعامل مع ق�سية نفايات �لطعام �لتي 
�ل�ستد�مة، ميتلك  �أولويات  �إحدى  تعد 
�سر�كة  �ل��ع��امل��ي  �ل���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز 
�لإم������ار�ت للطعام،  ب��ن��ك  م�����س��ت��م��رة م��ع 
�إىل  تهدف  �لتي  �لربحية  غري  �ملوؤ�س�سة 
وجرى  �ملحتاجن.  على  �لطعام  توزيع 
تكرمي �ملركز موؤخر�ً من قبل بلدية دبي 
�ملبادرة،  �مل�ستمرة يف هذه  نظر�ً جلهوده 
�لعطاء  ثقافة  بتعزيز  �لتز�مه  و�إظ��ه��ار 
و�مل�سوؤولية �ملجتمعية يف دولة �لإمار�ت، 

بالإ�سافة �إىل �حلفاظ على �لبيئة. 

�ل����ت����ج����اري  دب�������ي  م����رك����ز  ت����ك����رمي  ومت 
ب���ع���ام���ة غ����رف����ة دبي  �ل���ع���امل���ي �أي���������س����اً 
للموؤ�س�سات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�سوؤولية 
غرفة  ع��ام��ة  وت��ع��د   .2018 ع���ام  يف 
معيار�ً  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  للم�سوؤولية  دب��ي 
�مل�سوؤولية  لتطبيق  وت��ط��وع��ي��اً  و����س��ح��اً 
جمل�ض  ع��رب  للموؤ�س�سات  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتعاون �خلليجي، لتكرم �ل�سركات �لتي 
�مل��م��ار���س��ات وت��ت��و�ف��ق مع  �أف�����س��ل  تتبنى 
�لجتماعية  �مل�سوؤولية  ومبادئ  معايري 

لل�سركات.
و�أ�ساف جلفار: “نحن فخورون بتكرمي 
جهودنا للتحول �إىل �ل�ستد�مة بعامة 
�لجتماعية،  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة 
وهو مايدل على �لتغيري�ت �ملوؤثرة �لتي 
�أف�سل  تبني  خال  من  حتقيقها  ميكن 
مم��ار���س��ات �ل���س��ت��د�م��ة و�لع��ت��م��اد على 
م�سادر مبتكرة للطاقة �ملتجددة. ونحن 
�لإمار�ت  دول��ة  م�سرية  بدعم  ملتزمون 

نحو م�ستقبل م�ستد�م«.

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي �م�ض �لثاثاء يف 
يف  �خلا�ض  �لقطاع  ممثلي  بن  �أعمال  لقاء  مقرها 
مبجال  خمت�سة  عاملية  ���س��رك��ات  متثل  ووف����وٍد  دب��ي 
�لكبار  م�����س��ارك��ة يف م��ع��ر���ض �خل��م�����س��ة  �لإن�������س���اء�ت 
يف  �لإن�����س��اء�ت  يف  متخ�س�ض  ح���دث  �أك���رب   ،2018

�ملنطقة مب�ساركة 2500 �سركة من 60 دولة.
وياأتي �للقاء يف �إطار جهود �لغرفة لدعم منو �لأعمال 
يف دبي، وت�سهيل �لتو��سل بن فئات جمتمع �لأعمال 
�لعاقات  تعزيز  يف  �إيجاباً  ينعك�ض  مما  �لإم���ارة  يف 
و�لت�سييد  �لعقار�ت  قطاع  يف  �ملعنين  بن  �لثنائية 
�لقطاع  �مل�ساهمة يف تطوير ومنو  و�لبناء، وبالتايل 

يف دبي، حيث �سارك 60 م�ساركاً من 9 دول.
وي��ع��ت��رب �ل��ل��ق��اء م��ن�����س��ًة جل��م��ع رج����ال �لأع���م���ال يف 

كافة  م��ن  �ملعر�ض  يف  �مل�ساركن  نظر�ئهم  م��ع  دب��ي 
�سوق  �أو�ساع  �حلا�سرون  ناق�ض  �لعامل، حيث  �أنحاء 
�ل�سوق  هذه  يف  �ملتاحة  و�لفر�ض  دبي  يف  �لإن�ساء�ت 
�لو�عدة، وكيفية تعزيز �ل�سر�كات يف قطاع �لإن�ساء�ت 
يف دبي.  و�أ�سار ح�سن �لها�سمي، مدير �إد�رة �لعاقات 
�لدولية يف غرفة جتارة و�سناعة دبي يف كلمته �أمام 
�حلا�سرين �إىل �أن قطاع �لعقار�ت يف دبي يعترب �أحد 
�لقطاعات �لد�عمة لقت�ساد دبي، معترب�ً �نه قطاع 
للم�ستثمرين  �ل�ستثمارية  بالفر�ض  ومليء  نا�سج 
من كافة �أنحاء �لعامل. و�أ�ساف �لها�سمي �أن ��ستمر�ر 
ر�سالة  ي�سكل  �لتحتية  �لبنية  على  �حلكومة  �إن��ف��اق 
قوية للقطاع �خلا�ض باأن �حلكومة ما�سية يف خطط 
�لتنمية، ويعترب موؤ�سر�ً �إ�سافياً على �لفر�ض �ملتاحة 
�ملجزية  �لفر�ض  على  م��وؤك��د�ً  �لإن�����س��اء�ت،  قطاع  يف 
�ملجال.  ه��ذ�  يف  للم�ستثمرين  �لإم���ارة  توفرها  �لتي 

ولفت مدير �إد�رة �لعاقات �لدولية يف غرفة جتارة 
تنظمها  �لتي  �لأعمال  لقاء�ت  �ن  �إىل  دبي  و�سناعة 
و�لفعاليات  �ملعار�ض  فرتة  خال  با�ستمر�ر  �لغرفة 
دبي  �إم���ارة  ت�ست�سيفها  �ل��ت��ي  �ملتنوعة  �لقت�سادية 
على مد�ر �لعام، تعترب من�سة مثالية لن�سج رو�بط 
متينة من �لعاقات بن �ل�سركات �لعاملة يف قطاع 

�لإن�ساء�ت يف �لدولة و�لعامل.
�ن  �للقاء  دبي خال  لغرفة  تعريفي  و�أظهر عر�ٌض 
%6.3 من �لناجت  م�ساهمة قطاع �لإن�ساء�ت بلغت 
�لإج���م���ايل �مل��ح��ل��ي لإم�����ارة دب���ي يف �ل���ع���ام 2017، 
�ملقبلة على  �لفرتة  �لقطاع خال  يتوقع منو  حيث 
دبي،   2020 �لعاملي  �ك�سبو  معر�ض  �ق���رت�ب  وق��ع 
و��ستمر�ر �ل�ستثمار�ت �حلكومية يف �لبنية �لتحتية  
�لإن�ساء�ت  قطاع  �ن  �لعر�ض  وب��ّن  �لنقل.  و�سبكة 
م�ساريع  �سمن  �سريحة  �أك��رب  ث��اين  يعترب  �ل�سكنية 

 43% �إن�ساء�ت �ملباين يف دبي، حيث ي�ستحوذ على 
من �إجمايل �مل�ساريع �لإن�سائية يف دبي خال �لفرتة 

.2022-2014
و�أبرز �لعر�ض �لفر�ض �لتي تنتظر قطاع �لإن�ساء�ت 
يف دبي و�أبرزها معر�ض �ك�سبو �لعاملي 2020 دبي، 
وخ�سو�ساً تلك �ملرتبطة بدبي �جلنوب، يف حن يربز 
وم�ستد�مة  ذكية  مدينة  نحو  بالتحول  دبي  �هتمام 
�أب����رز ع��ن��اوي��ن م�ستقبل ق��ط��اع �لإن�������س���اء�ت يف  �أح���د 
�لإمارة �لذي يتيح فر�ساً ل�سركات �لإن�ساء�ت �لعاملية 
�مل���ج���الت. وي�����س��ت�����س��ي��ف معر�ض  �مل��ت��م��ي��زة يف ه���ذه 
 60 من  عار�ض   2500 من  �أك��رث  �لكبار  �خلم�سة 
�لبناء،  لقطاع  و�أعمال  تعارف  من�سة  وي�سكل  دول��ة، 
وفر�سة كبرية مل�سرتي وبائعي منتجات قطاع �لبناء 
�آخر  على  للح�سول  �ل��ع��امل  �م��ت��د�د  على  وخ��دم��ات��ه 

�لتقنيات و�لبتكار�ت يف �ملجال.

وفد من موناكو ي�صيد بريادة االإمارات على خارطة ال�صياحة البحرية الرتفيهية يف العامل
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بهدف دعم ريادة �الأعمال وتبادل �خلرب�ت و�الأفكار وم�ساركة ق�س�ص �لنجاح 

�صندوق خليفة ينظم جل�صة نقا�صية خا�صة ب�صوؤون الت�صدير بالتعاون مع موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات

موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل ومايكرو�صوفت تتعاونان لتمكني ال�صركات النا�صئة

القمة العاملية لال�صتثمار يف قطاع الطريان بدبي يف يناير القادم

•• اأبوظبي-الفجر: 

نقا�سية  ���س��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة ج��ل�����س��ة  ن��ظ��م 
مع  بالتعاون  �لت�سدير،  ب�سوؤون  خا�سة 
موؤ�س�سة دبي لتنمية �ل�سادر�ت وبح�سور 
�لقت�ساد، حيث جمعت  وز�رة  وم�ساركة 
عبد�هلل  �سعادة  �فتتحها  �ل��ت��ي  �جلل�سة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �ل��درم��ك��ي،  �سعيد 
ل�سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع، نخبة 
من رو�د �لأعمال �لإمار�تين و�ل�سركاء 
من  وع���دد  لل�سندوق  �ل�سرت�تيجين 
بخدمات  �مل��ع��ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
و�سو�بط �لت�سدير. وتاأتي هذه �جلل�سة 
�لنوعية  �مل��ب��ادر�ت  من  جمموعة  �سمن 
من  وي��ه��دف  �ل�����س��ن��دوق  يطلقها  �ل��ت��ي 
خالها �إىل ن�سر ثقافة �لوعي يف �سفوف 
�ل�����س��ب��اب �مل���و�ط���ن، وحت���دي���د�ً ب��ن رو�د 
�لأعمال، مل�ساعدتهم يف تطوير �أعمالهم 
عرب �لت�سلح باملعرفة �لكافية، من خال 
ف��ت��ح ب���اب �حل����و�ر �ل��د�ئ��م ب��ن �أع�سائه 
و�جلهات  �ملحلين  �ل�����س��رك��اء  وخمتلف 

�لد�عمة �حلكومية منها و�خلا�سة.
�جلل�سة،  �ف���ت���ت���اح  �أث�����ن�����اء  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
بال�سركاء  �ل����درم����ك����ي،  ����س���ع���ادة  رح�����ب 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ن، 
�لأعمال  ورو�د  و�ل���د�ع���م���ة،  �مل�����س��ارك��ة 
�سندوق  “يويل  وق�����ال:  �حل��ا���س��ري��ن، 
كبري�ً  �هتماماً  �مل�ساريع  لتطوير  خليفة 
ل��ل��ق��ط��اع��ات �حل���ي���وي���ة د�خ�����ل �ل���دول���ة، 
و�أب������رزه������ا جت������ارة �ل���ت�������س���دي���ر و�إع�������ادة 
�ل��ت�����س��دي��ر، ح��ي��ث ج����اءت ه���ذه �جلل�سة 
�لنقا�سية لتعزز معارف رو�د �لأعمال يف 
هذ� �لقطاع، وت�ساعدهم على �لنخر�ط 
حن  يف  ومت��ّي��ز،  ب��ن��ج��اح  ن�ساطه  �سمن 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ت��ع��ّد دول����ة �لإم������ار�ت 
�لأو�ئ���ل على خارطة جتارة  �ل��دول  بن 
يحمل  �إذ  �لت�سدير،  و�إع����ادة  �لت�سدير 
ه��ذ� �ل��ق��ط��اع �زده�����ار�ً ك��ب��ري�ً وجناحات 
كمركز  �لدولة  مكانة  ع��ززت  متاحقة، 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل����ت����ج����ارة  ل����ه����ذه 
�لأو����س���ط. كما ي��و����س��ل �ل�����س��ن��دوق بذل 
�جلهود �حلثيثة لدعم وتطوير �مل�ساريع 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة، ودفع رو�د �لأعمال 
�إىل �لعمل يف خمتلف �لقطاعات �حليوية 
يف �ل����دول����ة، ح��ر���س��اً م��ن��ه ع��ل��ى متكن 
�مل���و�ط���ن م���ن حت��ق��ي��ق �لنجاح  �ل�����س��ب��اب 
�مل�����س��ت��د�م لأع��م��ال��ه و�مل�����س��اه��م��ة يف دعم 
�لقت�ساد �لوطني و�لتنمية �لجتماعية 
�ل��دول��ة، م��ن خ��ال تعزيز خرب�تهم  يف 
وتنمية قدر�تهم، ورفع �لكفاءة �لإد�رية 
�لقائمة،  �مل�����س��اري��ع  لأ���س��ح��اب  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�خلدمات  �إىل  �لو�سول  يف  وم�ساعدتهم 
و�ل���ت���م���وي���ل �مل���ط���ل���وب���ن، و�ل���ع���م���ل على 
تلك  لنمو  �ملنا�سبة  �لأعمال  بيئة  تهيئة 
�لدولة.«  ن��ط��اق  وخ���ارج  د�خ���ل  �مل�ساريع 
للتوعية  �ل��ن��ق��ا���س��ي��ة  �جل��ل�����س��ة  وت��خ��ل��ل��ت 
ب�����س��و�ب��ط وخ���دم���ات �ل��ت�����س��دي��ر و�أه����م 
يف   �أقيمت  و�لتي  به،  �خلا�سة  �ملعلومات 
فندق ميلينيوم، م�ساركة هامة من قبل 
حيث  �ل�����س��ادر�ت،  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة 
�حلو�سني،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �ل�����س��ي��د  ق����ّدم 
يف  �مل�������س���دري���ن  خ����دم����ات  �د�رة  م���دي���ر 
�ملوؤ�س�سة، عر�ساً تقدميياً حول �ل�سو�بط 

م�سري�ً  بالت�سدير،  �ملتعلقة  و�خل��دم��ات 
�مل���ع���اد  و�مل���������و�د  �ل�����������س�����ادر�ت  �أه�������م  �إىل 
ت�سديرها من �لإمار�ت، بالإ�سارة �إىل �أن 
هي  و�ملعادن  �لكرمية  و�لأح��ج��ار  �للوؤلوؤ 
�أكرث �لب�سائع �مل�سّدرة و�ملعاد ت�سديرها 
وت�سمن  كما  �خل����ارج.  �إىل  �ل��دول��ة  م��ن 
�لعر�ض جل�سة حو�رية حيث متكن رو�د 
�مل�����س��ارك��ن م��ن ط��رح �لأ�سئلة  �لأع��م��ال 
دبي  موؤ�س�سة  على ممثل  و�ل�ستف�سار�ت 

لتنمية �ل�سادر�ت..
 ت����اه����ا ع����ر�����ض ل���ق�������س���ة جن������اح ر�ئ�����د 
م�سروعه  يف  �جل���اب���ري،  ع��ل��ي  �لأع���م���ال 
جي  “�إيه  خليفة  �سندوق  م��ن  �مل��دع��وم 
عربية  ع��ط��ور  ب��اإن��ت��اج  و�مل��ع��ن��ي  �ر�بيا” 
�ل�سيد  ق��ام  ح��ن  يف  عاملية،  مبو��سفات 
�سفيان عو�د، خبري م�ساريع يف �لربنامج 
�ل�سغرية  و�ملن�ساآت  للم�ساريع  �لوطني 
�خلدمات  �أب��رز  با�ستعر��ض  و�ملتو�سطة، 
“�لربنامج  يوفرها  �لتي  و�لت�سهيات 
�ل�سغرية  و�ملن�ساآت  للم�ساريع  �لوطني 
يف  �مل���ب���ذول���ة  و�جل����ه����ود  و�ملتو�سطة” 

�مل��و�ط��ن��ن. وي�سعى  �لأع��م��ال  رو�د  دع��م 
فعاليات  ه��ك��ذ�  خ���ال  م���ن  �ل�����س��ن��دوق 
و��ستك�ساف  �مل����ب����ادرة  زم�����ام  �أخ�����ذ  �إىل 
�ل�سركاء  م����ع  �مل���ث���م���ر  �ل���ت���ع���اون  �آف�������اق 
�ل�سرت�تيجين من �لقطاعن �حلكومي 
و�خلا�ض، من �أجل متويل �مل�ساريع ذ�ت 
�لقيمة �مل�سافة وتوفري �ل�سبل �لازمة 
�إبد�عات  وت��وظ��ي��ف  و�ح��ت�����س��ان  لتنمية 
�ل�سباب �ملو�طن، مبا يدعم ويطور ريادة 
�لعمل  بنية  �ل��دول��ة، ويعزز  �لأع��م��ال يف 
و�لبتكار  �ل���ري���ادة  روح  وي��ن��ّم��ي  �حل����ر، 
كما  و�ملتو�سطة.  �ل�سغرية  �مل�ساريع  يف 
�أ�سحاب  ل��دى  �ل��وع��ي  زي���ادة  �إىل  يهدف 
بت�سدير  ي���ق���وم���ون  �ل���ذي���ن  �مل�������س���اري���ع 
منتجاتهم حالياً �أو يخططون للت�سدير 
باملعلومات  تزويدهم  ع��رب  �مل�ستقبل  يف 
خلق  يف  مل�ساعدتهم  �لازمه  و�خلدمات 
ف��ر���ض ج���دي���دة و�ل��ت��و���س��ع يف �لأ����س���و�ق 
�خل���ارج���ي���ة، وب���ن���اء ���س��ب��ك��ة ع���اق���ات من 
�ساأنها زيادة فاعلية �مل�ساريع �ملمولة من 

�ل�سندوق.

•• دبي-الفجر:

�لتابعة   ”12 “�م  �سركة  �م�ض  عقدت 
مل�ساريع مايكرو�سوفت لا�ستثمار �ملايل 
موؤ�س�سة  يف  لابتكار   ”12 “�م  قمة 
 2071 ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل مب��ن��ط��ق��ة  دب�����ي 
�ل�����س��وء ع��ل��ى كيفية  ���س��ل��ط��ت  ، و�ل���ت���ي 
�ل�ستفادة من �لبيانات وتقنيات �لذكاء 
خال  �ل�سركة  و�أب���رزت   ، �ل�سطناعي 
جتاه  �لر��سخ  �لتز�مها  م��دى  عر�سها 
دعم ريادة �لأعمال و�لنمو �لقت�سادي 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تفاهم   مذكرة  توقيع  �لقمة  خ��ال  مت 
و�سركة  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  ب��ن 
من  ك��ًا  ت��ر�أ���ض  حيث   ، مايكرو�سوفت 
�لرئي�ض  ن��ائ��ب  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �جل��زي��ري 
للم�ستقبل  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لإقليمي  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ح�سي�ض  و�سيد 
مذكرة  توقيع  �خلليج  ملايكرو�سوفت 
تهدف  و�لتي   ، �لطرفن  بن  �لتعاون 
�مل�ساريع  يف  �لعمل  فر�ض  ت�سجيع  �إىل 

�لنا�سئة �لتابعة ملنطقة 2071.
�أن جتلب  �ساأنها  �لتي من  �لقمة  تعقد 

�لر�بعة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل����ث����ورة  ف���و�ئ���د 
على  وخ���ارج���ه���ا  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �إىل 
جتمع  حيث   ، متتالين  ي��وم��ن  م��دى 
�ل��ع��م��اء و���س��ان��ع��ي �ل��ق��ر�ر م��ن جميع 
بال�سركات  وت��رب��ط��ه��م  �ملنطقة  �أن��ح��اء 
�لنا�سئة �لعاملية ، تعمل “�م 12” على 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة يف منظومة  �ل�����س��رك��ات  دم���ج 
م���اي���ك���رو����س���وف���ت �مل��ت��ك��ام��ل��ة وم�����ن ثم 
توجيههم على طريق �لنجاح ، ويعترب 
ه��ذ� ج��زء م��ن �خل��دم��ات �لقيمة �لتي 
�سركاتها  ملحفظة   ”12 “�م  ت�سيفها  
�لتي تعر�ض �بتكار�تها لأكرب �ل�سركات 

يف �لعامل.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  بلهول  و�أكد خلفان 
عاقات  “�أن  للم�ستقبل  دب��ي  ملوؤ�س�سة 
�ل�سركات  �أب��رز  مع  و�ل�سر�كة  �لتعاون 
ت�سهم  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  م��ث��ل  �ل��ع��امل��ي��ة 
�إىل  �لر�مية  �ملوؤ�س�سة  �أه��د�ف  بتحقيق 
�ل�سركات  حت��ف��ز  مبتكرة  بيئة  ت��وف��ري 
باأفكار  �خل����روج  ع��ل��ى  �لأع���م���ال  ورو�د 
جديدة ت�سب يف �إطار ت�سميم �مل�ستقبل 
دبي  �إىل  �مل��ب��دع��ة  �ل��ع��ق��ول  و��ستقطاب 
�أ���س��ب��ح��ت م���رك���ز�ً ع��امل��ي��اً لتوليد  �ل��ت��ي 

�لأفكار و�ختبارها«.
ح���ي���ث �أك������د ع���ب���د �ل���ع���زي���ز �جل���زي���ري 
ملوؤ�س�سة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب 
 2071 منطقة  “�أن  للم�ستقبل  دب��ي 
لت�سميم  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت�����س��ك��ل 
�مل�ستقبل بالتعاون مع �ل�سركات �لعاملية 
و�جلهات �حلكومية و�ل�سركات �لنا�سئة 
وتهدف  �لأع��م��ال،  ورو�د  و�مل�ستثمرين 
�إىل جذب �أف�سل �ملو�هب و�لعقول من 
تعاونهم  وت�سهيل  �لعامل  �أنحاء  جميع 
و�ملوؤ�س�سات  �ل����ر�ئ����دة  �ل�����س��رك��ات  م���ع 

�حلكومية«.
قال �سيد ح�سي�ض �ملدير �لعام �لإقليمي 
م��اي��ك��رو���س��وف��ت �خلليج  ���س��رك��ة  ل����دى 
“نحن متحم�سون لعقد قمة “�م 12” 
لابتكار هنا يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
مايكرو�سوفت  ل��ع��ب��ت  وق���د   ، �مل��ت��ح��دة 
جناح  تعزيز  يف  رئي�سيا  دور�ً  با�ستمر�ر 
�ل�����س��رك��ات �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة يف 
�ل�سركات  م�ساعدة  وك��ذل��ك   ، �ملنطقة 
�ملو�هب  �لبتكار من خال جذب  على 
ويتمثل   ، �لإم����ار�ت  دول���ة  �إىل  �لعاملية 
�لر�ئدين  ع��م��ائ��ن��ا  رب����ط  يف  ه��دف��ن��ا 

منظومة  د�خ��ل  �لنماذج  �أمل��ع  مع  عاملياً 
م��اي��ك��رو���س��وف��ت ل��ل�����س��رك��ات �ل��ن��ا���س��ئ��ة ، 
ب��الإ���س��اف��ة �إىل جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 

�لهيئات �ملحلية و�حلكومية �لوطنية.
منطقة  2071هي منظومة متكاملة 
�مل�ستقبل  تعمل على ت�سميم و �سناعة 
م����ن خ�����ال �ل���ت���و�����س���ل �ل���ع���م���ي���ق بن 
و�ل�سركات  و�حل���ك���وم���ات  �ل�������س���رك���ات 

و�ل�سباب  و�مل�������س���ت���ث���م���ري���ن  �ل���ن���ا����س���ئ���ة 
و�جل����م����ه����ور ، وي����ع����د ج�����ذب �مل����و�ه����ب 
�لعامل  �أن����ح����اء  �ل���ف���ري���دة م���ن ج��م��ي��ع 
�أجندة  يف  �لرئي�سية  �لأه����د�ف  �ح���دى 
ك��م��ا تقوم   ،  2071 م��ن��ط��ق��ة   �أع���م���ال 
�لعاملية  �ملو�هب  و�سول  بت�سهيل  �أي�ساً 
و�ملوؤ�س�سات  �ل����ر�ئ����دة  �ل�����س��رك��ات  �إىل 

�حلكومية.

•• دبي -وام:

�لقمة  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف  �لإم������ار�ت  دول����ة  ت�ست�سيف 
�لعاملية لا�ستثمار يف قطاع �لطري�ن يف �لفرتة من 
�نرتكونتيننتال  بفندق  �لقادم  يناير   29 حتى   27
نوعها  من  �لأوىل  �لقمة  وهي  �سيتي  ف�ستيفال  دبي 
عامليا وي�سار فيها �أكرث من 500 م�ستثمر ومندوب 

من 40 دولة حول �لعامل.
�لعامة  �لهيئة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ق��م��ة  ه���ذه  وت��ه��دف 
للطري�ن �ملدين حتت �سعار “ربط �لأ�سو�ق �ملتقدمة 

“ �ىل  �لطري�ن  قطاع  يف  �ل�ستثمار  عرب  و�لنا�سئة 
تاأمن فر�ض عاملية م�سمونة لقادة �سناعة �لطري�ن 
�إط��ار روؤي��ة حكومة دولة  و�لقطاعات ذ�ت �ل�سلة يف 
�لإمار�ت �ل�ساعية �إىل تطوير وتعزيز قطاع �لطري�ن 
بن  ��ستثمارية  �سر�كات  باإقامة  يتعلق  فيما  خا�سة 

�لأ�سو�ق �ملتقدمة و�لنا�سئة.
وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ي��ف حم��م��د �ل�����س��وي��دي م��دي��ر عام 
�لطري�ن  قطاع  �أن  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة 
�لعاملي �سهد يف �لعقود �لأخ��رية ت�سارعا ومنو� غري 
م�����س��ب��وق��ن م�����س��ج��ا زي�����ادة ه��ائ��ل��ة يف ح��ج��م �لنقل 

لتطوير  ملحة  ح��اج��ة  ظ��ه��ور  �إىل  �أدى  م��ا  �جل���وي 
ف�سا  �لأخ��رى  ومر�فقه  للطري�ن  �لتحتية  �لبنية 
عن تز�يد فر�ض �لأعمال يف �أ�سو�ق �لطري�ن �ملدنية 
حول �لعامل �لأمر �لذي قاد لتنظيم �لقمة �لعاملية 
��ستثنائية  كمن�سة  �ل��ط��ري�ن  ق��ط��اع  يف  لا�ستثمار 
�لإمار�ت  دول��ة  حققتها  �لتي  �ملرموقة  �ملكانة  ت��ربز 
و��سعة  لها من خربة  ملا  �لطري�ن  يف جمال �سناعة 
مقومات  جلميع  و�متاكها  �ل�ستد�مة  جم��الت  يف 
�ل�سوق �مل�ستقرة �لأمر �لذي من �ساأنه �أن يحث جميع 
�جلهات حمليا وعامليا على ��ستثمار �أمو�لها يف قطاع 

�ل��ط��ري�ن يف �ل��دول��ة. و�أ���س��اف �أن �لإم����ار�ت قطعت 
مطار�تها  وتو�سيع  تطوير  جم��ال  يف  كبري�  �سوطا 
كان  23.16 مليار دولر لذلك  بتخ�سي�سها مبلغ 
 8 منها  �ل����دويل  م��ك��ت��وم  �ل  م��ط��ار  ت��و���س��ع��ة  ن�سيب 
�لأول  �مل��ط��ار  �سيكون  ب���دوره  و�ل���ذي  دولر  مليار�ت 
�ل�ستد�مة  ���س��روط  حمققا  �ل��ع��امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�لبيئية كما �سيتم �إنفاق 76 مليار دولر على �إجناز 
�ل��ر�ب��ع��ة م��ن تو�سعة وت��ط��وي��ر م��ط��ار دبي  �مل��رح��ل��ة 
دولر  مليار   6.8 تخ�سي�ض  �إىل  بالإ�سافة  �ل��دويل 

للتو�سع يف مطار �أبو ظبي �لدويل.

دائرة النقل باأبوظبي تعفي وتعلق 
وتخف�س ر�صوما خمتلفة لت�صجيع اال�صتثمار

•• اأبوظبي- وام:

�لر�سوم  بع�ض  وخف�ض  وتعليق  �إعفاء  عن  �أبوظبي  يف  �لنقل  د�ئ��رة  �أعلنت 
�نطاقا من حر�سها على دفع عجلة �لنمو �لقت�سادي وفق روؤى حكومة 
�أبوظبي وخطتها �لقت�سادية �ل�ساعية �إىل حتقيق �قت�ساد متكامل ومتطور 

وم�ستد�م يو�كب �لتنمية �ل�ساملة �لتي ت�سهدها �لإمارة يف كافة �ملجالت.
م�ساريع  م�ساركة  ر�سوم  من  �ملطورين  جميع  باإعفاء  �لنقل  د�ئ��رة  وقامت 
2011 و2018.. كما علقت تطبيق  �لتي مت تنفيذها بن عامي  �لنقل 
�إط��ار دعمها  2020 وذلك يف  هذه �لر�سوم من �لعام �حلايل وحتى �لعام 
من  �مل��زي��د  جل��ذب  �أع��م��ال��ه��ا  تو�سعة  على  وم�ساعدتها  �ملحلية  لل�سركات 
�ل�ستثمار�ت ودعم م�سرية �لتطور و�لزدهار و�لرتقاء بجودة �خلدمات يف 
بوفور�ت مالية كبرية  و�لتعليق  �لإعفاء  و�سيعود قر�ر�  �ملهم.  �لقطاع  هذ� 
�أخرى  1.5 مليار دره��م. من جهة  �إىل نحو  على �ملطورين ت�سل قيمتها 
�لأجرة  ل�سيار�ت  �مل�سغلة  �ل�سركات  ر�سم م�ساركة  بتخفي�ض  �لد�ئرة  قامت 
%40 لكل كيلومرت منتج و�لذي من �ساأنه تعزيز قدرة �ل�سركات  بن�سبة 
على �ل�ستمر�ر يف �ملناف�سة من خال تو�سعة �أعمالها وتطوير نوعية وجودة 
�لعاملية �لأمر  �ملعايري و�ملمار�سات  �أف�سل  �ملقدمة للمجتمع وفق  خدماتها 
�ملتعاملن  ر�سا  ويعزز  �ملحلي  �لقت�ساد  دعم  فعال يف  ب�سكل  ي�ساهم  �لذي 
ويزيد من فر�ض �جتاههم نحو �لنقل �لذكي. ويعد دعم �ل�سركات �ملحلية 
على  �ل�سركات  �ملزيد من  لت�سجيع  عامل جذب  �لأج��رة  ل�سيار�ت  و�مل�سغلة 
�ملت�سارع  للتطور  نظر�  متنام  بطلب  حتظى  و�ل��ت��ي  �أبوظبي  �سوق  دخ��ول 
و�لزيادة �ملطردة لأعد�د �ل�سكان خا�سة يف ظل وجود ت�سريعات مرنة تر�سخ 

مفهوم �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بن �لقطاعن �لعام و�خلا�ض.

% منو ع�صوية غرفة عجمان   4
للربع الثالث من العام 2018 

•• عجمان ـ الفجر 

ك�سف �سعادة �سامل �ل�سويدي مدير عام غرفة جتارة و�سناعة عجمان عن 
زيادة ع�سوية �لغرفة للربع �لثالث من �لعام 2018  لت�سل �إىل 10519 
�ل�سابق  للعام  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   4% قدرها   منو  بن�سبة  ع�سوية، 
�ملن�ساأ �ل�سادرة  10067 ع�سوية، كما �سجلت قيم �سهاد�ت  و�لتي �سهدت 
�لعام  م��ن  �لثالث  للربع  دره��م  مليون   244 و  مليار  عجمان  غرفة  م��ن 
�جلاري. مو�سحاً �ن غرفة عجمان ت�سعى ب�سكل د�ئم �إىل  تنويع �ل�سو�ق 
�لعاملية �أمام �ملنتجات �ملحلية وفتح ��سو�ق جديدة من خال �مل�ساركة بكربى 
�ملعار�ض �لعاملية �ملتخ�س�سة و�تاحة �لفر�سة مل�ساركة �أع�سائها ومنت�سبيها 
زيادة  �ساأنها  من  �سر�كات  وفتح  �لتعاون  يعزز  مبا  و�مل�سانع  �ل�سركات  من 
عمليات �لت�سدير و�إعادة �لت�سدير بالإمارة، وكذلك تعمل غرفة عجمان 
�لتجارية  و�ملاحق  و�لقنا�سل  �ل�سفار�ت  خمتلف  مع  تعاونها  زي��ادة  على 

�لتابعة للدول �لعربية و�لجنبية.
م�سيد� بالتوجيهات و�ملتابعة �لد�ئمة 
م���ن ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
رئي�ض  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
تناف�سية  لتعزيز  �لتنفيذي،  �ملجل�ض 
�مل�ستثمرين  وج���ذب  ع��ج��م��ان  �إم�����ارة 
منو  ل��دع��م  �لتحتية  �لبنية  وتهيئة 
قطاع �لأعمال يف عجمان �لأمر �لذي 

يزيد من منو وقيم �سهاد�ت �ملن�ساأ.
و�أك���د ���س��امل �ل�����س��وي��دي، على حر�ض 
خدماتها  ب��ت��ن��وي��ع  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة 
�سهاد�ت  ب���اإ����س���د�ر  �مل��ع��ن��ي��ة  ل���س��ي��م��ا 
�ملنفذ  جهاز  توفري  خال  من  �ملن�ساأ 

��ستام  من  �ملتعاملن  مُيكن  و�ل��ذي  �ملن�ساأ  �سهاد�ت  خلدمة  �لإل��ك��رتوين 
�سهاد�تهم يف �أي وقت، لت�سعى �لغرفة من خال خدماتها ملجتمع �لعمال 
 2021 عجمان  روؤي��ة  يرتجم  مبا  �أعمالهم  ومنو  �لع�ساء  ��ستد�مة  �ىل 
و�إميانا من غرفة عجمان  �إم��ارة عجمان،  �قت�ساد  تطور ومنو  وي�سب يف 
�ل�ستثماري  �ملناخ  وتهيئة  ملتعامليها  م�ستوى  �أعلى  على  خدمات  بتوفري 

�جلاذب لرجال �لعمال و�مل�ستثمرين.

اأ�صعار »االيبور« توا�صل 
ارتفاعها منذ بداية العام

•• اأبوظبي-وام:

و��سل موؤ�سر �أ�سعار �لفائدة على �لتعامات بالدرهم بن �لبنوك “�لإيبور” 
�سعوده �لقوي على كافة �لآجال منذ بد�ية �لعام 2018 لكن �لرتفاع �لأكرب 
�ُسجل على �أجل 6 �أ�سهر و�لذي منا بن�سبة 47 % بتاريخ 27 نوفمرب �جلاري 
مقارنة مع نهاية �لعام 2017 يف حن بلغت ن�سبة �لزيادة على �لجل ملدة 
عام %33 خال فرتة �لر�سد ذ�تها. و�نعك�ض �لرتفاع �ملتو��سل “لايبور” 
على �أ�سعار �لفائدة �ملعتمدة من قبل �لبنوك على �لود�ئع و�لقرو�ض �ملقدمة 
للعماء �سو�ء كانو� من �لأفر�د �أو �ملوؤ�س�سات. ويرتبط �سعر �سرف �لدرهم 
بالدولر �لأمريكي �لأمر �لذي يعني �تباع �مل�سرف �ملركزي �لمار�تي لأي 
�رتفاع �أو �نخفا�ض يتم على �سعر �لفائدة يف �لوليات �ملتحدة. ويظهر م�سح 
ت��ر�وح��ت بن  �ل�سوق �ملحلي  �ل��ق��رو���ض يف  �ل��ف��ائ��دة على  �أ���س��ع��ار  �أن  م��ي��د�ين 
%7 وذلك ح�سب �ملاءة �ملالية للعميل فيما بلغت نحو 2%  %4.2 �ىل 
�إن م�ستوى �لقبال  �لبنكي  �لقطاع  وق��ال خ��رب�ء يف  ع��ام.  �لوديعة ملدة  على 
على �لقرو�ض ل ز�ل جيد� رغم �رتفاع �أ�سعار �لفائدة.. موؤكدين �أن �لن�سبة 
�لأكرب من �لقرو�ض �ملقدمة للعماء هي عبارة عن قرو�ض �سخ�سية حتى 
على  �لفائدة  �أ�سعار  به  حتركت  �لذي  �لهام�ض  تفا�سيل  �ىل  وبالعودة  �لآن. 
�لتعامات بالدرهم بن �لبنوك “�لإيبور” فقد �رتفعت على �أجل 6 �أ�سهر 
من 206 نقاط �أ�سا�ض يف دي�سمرب من �لعام 2017 �ىل 303 نقاط �أ�سا�ض 
�لفرتة  يف  �سعودها  با�ستمر�ر  توقعات  و�سط  �جل��اري  نوفمرب   27 بتاريخ 
�أما على �سعيد حركة �سعر �لفائدة على �أجل ملدة  �ملتبقية من �لعام 2018. 
عام فقد �رتفعت من 257 نقطة �أ�سا�ض �ىل 341 نقطة �أ�سا�ض خال فرتة 
�لر�سد ذ�تها وذلك بح�سب �لأرق��ام �ل�سادرة عن م�سرف �لإم��ار�ت �ملركزي 

�لتي تظهر �أي�سا �رتفاع �لفائدة على بقية �لآجال.

م�صرف ال�صارقة االإ�صالمي يّعرف طالبات اجلامعة القا�صمية على العمل امل�صريف    
•• ال�شارقة-الفجر:

م���ع �جلامعات  ع��اق��ات��ه  ت��ع��زي��ز  �إط�����ار  يف 
����س��ت��ق��ب��ل م�سرف  �ل��ب��ح��ث��ي��ة،  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�ل�����س��ارق��ة �لإ���س��ام��ي، ُم���وؤخ���ر�ً، ع����دد�ً من 
�ل�سارقة،  يف  �لقا�سمية  �جلامعة  طالبات 
ب��ه��دف �لط�����اع ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات �مل�سرف 
�ل��ت��م��وي��ل��ي��ة و�لإ���س��ت��ث��م��اري��ة وغ���ريه���ا من 
�خل���دم���ات �مل�����س��رف��ي��ة، وب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة يف 
�لتي   �ل�����س��ر�ك��ة  وع��ق��ود  �لتمويلية  ع��ق��وده 
بطاقات  وك��ذل��ك  متعامليه  م��ع  ي��ربم��ه��ا 
�لئ��ت��م��ان، وع��ق��ود �ل�����س��ر�ك��ة �ل��ت��ي يربمها 
�لتعرف  جانب  �إىل  عمائه،  مع  �مل�سرف 
وتخريجها  و�لأرك��ا  �ل�سروط  طبيعة  على 

�ل�سرعي . 
�ل�سيد  �ل���ط���ال���ب���ات،  ����س��ت��ق��ب��ال  يف  وك������ان 
�لرقابة  �د�رة  رئ��ي�����ض  ك��ا���س��ر،  �ل��ق��ادر  ع��ب��د 
�ل�سارقة  م�سرف  يف  �ل�سرعي  و�ل��ت��دق��ي��ق 
�أع�ساء فريق عمله،  �لإ�سامي، وعدد من 
�لرحمن  ع��ب��د  �ل��زم��ي��ل عي�سى  ق���دم  ح��ي��ث 
�حلجي م�سوؤول وحدة �لتدريب و�لتطوير 
و�ل��ب��ح��وث ب��������الإد�رة  ك���ل م���ا حت��ت��اج �إليه 
�ل��ط��ال��ب��ات م��ن م��ع��ل��وم��ات خ��ا���س��ة، تتعلق 
�لئ��ت��م��ان��ي��ة وعقود  �ل��ب��ط��اق��ات  ب��ق��ط��اع��ي 

�ل�سر�كة.
�مل�������س���رف ور�سة  �ل�����زي�����ارة، ع��ق��د  وخ�����ال 

و�للو�تي  �جل��ام��ع��ة،  ل��ط��ال��ب��ات  ت��دري��ب��ي��ة 
يدر�سن م�ساقي “ق�سايا فقهية معا�سرة” 
و”فقه �ملعامات”، ت�سمنت تعريفهن على 
وتعاماته  ع��ام،  ب�سكل  �مل�سرف  عمل  �آلية 
�ملالية، و�ل�سو�بط �ل�سرعية �لتي يتم على 
خا�سة  �ملالية،  �ملعامات  �سياغة  �أ�سا�سها 

�لئتمانية،  بالبطاقات  تتعلق  �ل��ت��ي  تلك 
كما ت�سمنت �لور�سة تعريفهن باأنو�ع عقود 
و�لأعمال  و�ملفاو�سة  �لعنان  مثل  �ل�سر�كة 
بينها  فيما  و�لفروق  و�مل�ساربة،  و�لوجوه 

و�لأ�س�ض �لتي تقوم عليها هذه �لعقود. 
ويف ه��ذ� �ل�����س��دد، ق��ال عبد �ل��ق��ادر كا�سر: 

�لإ�سامي  �ل�����س��ارق��ة  م�����س��رف  “يرتبط 
�لقا�سمية،  �جل��ام��ع��ة  م��ع  وط��ي��دة  بعاقة 
حيث د�أب �مل�سرف على تنظيم ور�ض عمل 
تتعلق  �جلامعة،  لطلبة  خمتلفة  تدريبية 
بهدف  وذل��ك  �لإ�سامي،  �مل�سريف  بالعمل 
يف  �لتعامل  �آل��ي��ات  طبيعة  على  تعريفهم 

�مل�سارف �لإ�سامية ب�سكل عام، و�لقو�نن 
�لتي حتكم تعاماتها �ملالية«. 

و�أ�ساف كا�سر: “خال زيارة �لطالبات، مت 
�لئتمانية  �لبطاقات  �أن���و�ع  على  �لرتكيز 
و�آل����ي����ة �لعمل  �مل�������س���رف  ي�����س��دره��ا  �ل���ت���ي 
�ملعتمدة فيها، و�لأ�س�ض �لفقهية و�ل�سو�بط 
�ل�سرعية �لتي نعتمدها يف تعاملنا مع هذه 
�لبطاقات، يف ظل وجود �سريحة كبرية من 
هذه  ��ستخد�م  نحو  تتوجه  باتت  �ملجتمع 
كما  �ملالية،  تعاماتها  كافة  يف  �لبطاقات 
من  ك��ث��رية  �أن���و�ع  م��ع  يتعامل  �مل�سرف  �أن 
عقود �ل�سر�كات، و�لتي على �سوئها نحدد 
طبيعة و�سكل �لتعامل بيننا وبن �لعميل، 
�لتدريبية  �ل��ور���س��ة  خ��ال  �سعينا  ول��ذل��ك 
�لعقود  ه����ذه  ب���ن  �ل���ف���روق  ت��و���س��ي��ح  �إىل 
ل�سن  �ملعتمدة  و�ل��ط��رق  و����س��ت��خ��د�م��ات��ه��ا، 
متاماً  من�سجمة  ت��ك��ون  بحيث  ���س��روط��ه��ا، 
بها  يتعامل  �لتي  �ل�سرعية  �ل�سو�بط  مع 

�مل�سرف«. 
بجولة  �لطالبات  قامت  �ل��زي��ارة،  وخ��ال 
�ملتخ�س�سة  �مل�سرف  �أق�سام  م��ن  ع��دد  ب��ن 
و�سياغة  �لئتمانية،  �لبطاقات  ب��اإ���س��د�ر 
�ملختلفة،  و�أن����و�ع����ه����ا  �ل�������س���ر�ك���ة  ع���ق���ود 
�سرح  �إىل  �لأق�سام  موظفي  من  و��ستمعن 
و�ف، لطبيعة عمل هذه �لأق�سام، و�لرب�مج 

�مل�ستخدمة فيها، و�لفرق فيما بينها. 
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تنويه
بال�سارة �ىل �لعان �ل�سادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12469 بتاريخ 2018/11/3 
خالد  موؤ�س�سة  �لتجاري:  بال�سم   )CN-1017895( �لتجارية  �لرخ�سة  بخ�سو�ض 

�سامل للمقاولت �لعامة.
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بت�سحيح �لعان �ل�سابق:

تعديل �ل�سكل �لقانوين/ من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ذ.م.م
و��سافة �ل�سريك/ ��سوك كومار

بال�سافة �ىل �لتعديات �ل�سابقة
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

           يف الدعوى رقم 2002/858 تنفيذ الحكام
�لقامة  ح��امت  جمهول حمل  �حمد  �لغفار حممد  ���س��ده/1- عبد  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/مرمي كرمي حممد حممدي هرمزي وميثله:�سمرية  �ن طالب  مبا 
عبد�هلل علي قرقا�ض قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
�ح���و�ل نف�ض م�سلمن  رق������م:656/2000  �ل��دع��وى  �ل�����س��ادر يف  بتنفيذ �حل��ك��م 
باملطالبة مببلغ )12635( درهم للمحكوم له �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/714  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- تنميات لا�ستثمار و�لتطوير �لعقاري ذ.م.م 2- تنميات جلوبل للتطوير 
�لعقاري �ض.ذ.م.م 3- تنميات للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

�سوفيا �سامورزوفا وميثله:ب�سار عبد�هلل علي �بر�هيم �مل�سايبة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن ب�سد�د مبلغ وقدره )24.253.492.70( درهم على �سبيل 
تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل  بن�سبة 12٪ من  �لقانونية  �لفائدة  �لنافع مع  �لفعل  �لتعوي�ض عن 
يف:2007/8/8 وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام و�لز�م �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/30 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/545  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-تنميات لا�ستثمار و�لتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سمينة �دري�ض �دري�ض �حمد قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بت�سديق حكم �لتحكيم �ل�سادر عن هيئة �لتحكيم �ملعينة 
مبوجب �حلكم �ل�سادر من حمكمة دبي �لبتد�ئية يف �لدعوى رقم:2012/556 
عقاري كلي و�لز�م بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�    ch1.B.8:بالقاعة �ل�ساعة:09:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2018/12/25  �لثاثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3131  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-علي بن حممد بن �حمد �ل�سحي 2- �حمد بن علي بن حممد �ل�سحي 
دبي )فرع من حممد وعبيد  �لمريكي  /�مل�ست�سفى  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ملا( ���ض.ذ.م.م وميثله:طال حممد ح�سن �لتميمي قد 
درهم   )57.049.31( وق���دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة �لقانونية ب��و�ق��ع 9٪ م��ن ت��اري��خ دخول 
جل�سة  لها  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  يف:2013/10/29  �حلا�سل  للم�سفى  عليه  �ملدعي 
يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2018/12/13 �ل�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch2.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 بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2772  مدين جزئي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ب���ط���ي حم��م��د خ��ل��ف ب���ن ط����وق �مل����ري جم��ه��ول حمل 
�أقام عليك �لدعوى  �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سركة عمان للتاأمن ���ض.م.ع قد 
درهم   )56.300( وق���دره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 9٪ م��ن ت��اري��خ �ملطالبة 
�لربعاء  يوم  لها جل�سة  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  �حلا�سل يف:2017/11/5 وحتى 
فاأنت  ل��ذ�    ch2.D.17:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/12/5 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2976  مدين جزئي

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1-م�سطفى قا�سم قا�سم جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /نور للتكافل �لعام �ض.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(  �ل��ف  وع�سرون  )ت�سعة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
�لثنن  يوم  جل�سة  لها  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
فاأنت  لذ�    ch2.D.18:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2018/12/10 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3162  مدين جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لل�سياحة  �سفر  �ساعة  1-�لعربية   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�سوري�ض لل موهنال �سوبها قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )8500( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/12/6  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت 
�ض بالقاعة:ch2.D.19  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3844  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سري بهادر تاجامل ح�سن جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/عدنان ر�سيد ميمون عبد�لر�سيد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )9000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف  �ملطالبة 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9٪ من 
لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة   2018/12/11 �ملو�فق  �لثاثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3734  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة توما�ض بنيت �خلليج ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�أر�مك�ض �لمار�ت �ض.ذ.م.م وميثله:�مل عمري �ل�سبيعي قد �أقام عليك �لدعوى 
للمدعية مبلغ وقدره )32.700(  توؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم 
و�مل�سروفات و�لتعاب. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/9 �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/2172  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- فرونت لين للتجارة ذ.م.م 2- ر�كي�ض كومار جويل بن كي�سان �ساهد 
3- �غروتك�ض م.د.م.�ض 4- جاي كي�سان �جارو�ل جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�سالح/بنك  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  2018/10/10  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�لفجرية �لوطني فرع دبي بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� بالت�سامن للبنك �ملدعي مبلغ 
)مائتي وثاثة وت�سعن �لف و�ستمائة وثمانن درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من 
بامل�سروفات  و�لزمتهم  �ل�سد�د  مت��ام  يف:2015/12/8وح���ت���ى  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  ت��اري��خ 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3941  جتاري جزئي
�ن  �لق��ام��ة مبا  �لرفاعي جمهول حمل  علي  1-ح��امت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /علي بن حممد بن حمود �لبلوي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�لر�سوم  دره����م  وق����دره )47062(  ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ  �مل��دع��ي  ب���ال���ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
يوم  جل�سة  لها  �سنويا.وحددت   ٪9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف 
  ch1.C.12:بالقاعة �ض  �ل�ساعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2018/12/4  �لثاثاء 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3632  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�م �يه بي �نترييرز ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /��سرتيل �ك�سي�ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثله:ح�سن علي مطر 
عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لريامي 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )35.940( 
12٪ من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
با كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/11/28 �ل�ساعة:08:30 
�ض بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/620  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- خليل يو�سف خليل يو�سف �ل�سقطري جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2018/5/6 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاه ل�سالح/كامليو �ندري�ض كاما�سو كروز بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي 
�ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره )305000( درهم وفائدة 9٪ �سنويا من تاريخ:2017/8/19 
حتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف مبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب 
�عتبار�  يوما  قابا لا�ستئناف خال ثاثن  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   حماكم دبي البتدائية
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3499  جتاري جزئي
للمقاولت  حم�سن  حممد   -2 �سامل  عبد�للطيف  �حمد  1-ع���ز�م   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�هلل حممد يو�سف حاجي �لعو�سي 
مببلغ  مت�سامنن  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�سنويا   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )80.000( وق��دره 
من تاريخ:2016/5/4 وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة 
خطركم بان مت تاجيل �لدعوى تاجيا �د�ريا مبنا�سبة �ملولد �لنبوي �ل�سريف.وحددت 
  ch1.C.14:لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق:2018/12/9 �ل�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3855  جتاري جزئي
جمهول  ذ.م.م  مور  �ند  فري�ض  �ك�سربي�ض  1-�سوبرماركت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /جمعية دبي �لتعاونية وميثله:�بر�هيم حممد علي 
حد�د قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
من   ٪12 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )119.801( وق��دره 
تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.13:يوم �لثنن �ملو�فق:2018/12/10 �ل�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2143  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جرين مودلينج للمقاولت �ض.ذ.م.م 2- حلمي �حمد حممد علي 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سركة عرب �خلليج للخر�سانة �جلاهزة �ض.ذ.م.م 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سباغ  يو�سف  عبد�لعزيز  �حمد  وميثله:منى 
و�لر�سوم  دره���م   )6.130.303.46( وق����دره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق:2018/12/4 
�ل�ساعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2030  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �لز�وية �لذهبية للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- حممود عبد�حلكيم عبد 
�لعليم �ل�سنو�سي 3- خوله ح�سن عبد�هلل زيد �ل�سحي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

بنك �لحتاد �لوطني وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره )1.470.605.93( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 15٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
�ملو�فق  �لث��ن��ن  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ا  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ل��ت��ام 
�أو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ض   2018/12/10
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1865  جتاري كلي
حماد  م�سطفى  ح�سن  و�ئ��ل   -2 �لغول  �ملهدي  عطية  �لعظيم  عبد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�خلارجية  و�ل��ت��ج��ارة  لا�ستثمار  �لعربي  �مل��دع��ي/�مل�����س��رف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )2.014.103.00( وق��دره  مبلغ  ي��وؤدو�  �ن  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة   2018/12/4
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/379  مدين كلي

)ف��رع من  دبي  �لمريكي  �ملدعي/�مل�ست�سفى  �ن  �لقامة مبا  عثمان جمهول حمل  كبري  عليه/1- حممد  �ملدعي  �ىل 
حممد وعبيد �ملا( �ض.ذ.م.م وميثله:حممد طال حممد ح�سن �لتميمي �مل�ست�سفى �لمريكي دبي )فرع من حممد 
وعبيد �ملا( �ض.ذ.م.م قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �عان وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/11/19 �حلكم 
�لتمهيدي �لتايل:وقبل �لف�سل يف مو�سوع �لدعوى بندب �خلبري �حل�سابي �ساحب �لدور تكون مهمته بعد �لطاع 
ب�سانها  �خل�سوم  من  تقدم  مل  �لتي  بامل�ستند�ت  مدعومة  بعد  �لآتية  �لنقاط  بيان  �خل�سوم  وم�ستند�ت  �ور�قها  على 
وذلك لبيان قيمة �لعاج و�لدوية �لتي تلقاها و�لد �ملدعي عليه وهل تطابق ما ورد مب�ستند�تها �ملقدمة من عدمه 
ويف �حلالة �لوىل بيان �ملبالغ  �مل�ستحقة عن هذ� �لعاج و�سند ذلك وكيفية ح�سابها طبقا لا�سعار �ل�سائدة و�ملحددة 
�ملدعي عليه  �تفاق �خر على �سمان  �ذ� كانت هناك  بها  وعما  �مللزم  �ملخت�سة و�ل�سخ�ض  �لطبية  ب�سانها من �جلهات 
لو�لده يف �ل�سد�د من عدمه وهل قام �مللزم به ب�سد�د �ي جزء منه وعموما حتقيق �وجه �لدفاع و�مل�ستند�ت �لتي يقدمها 
�خل�سوم �ىل �خلبري حال �عد�د �لتقرير وقدرت مبلغ ع�سرة �لف درهم على ذمة م�ساريف و�تعاب �خلبري و�ملحكمة 
�لزمت �ملدعية �سد�دها خزينة �ملحكمة وحددت جل�سة:2018/12/10 لنظر �لدعوى بحالتها يف حالة عدم �سد�د �لمانة 
وجل�سة:2018/12/24 يف حالة �سد�دها وحتى يقدم �خلبري تقريره وعلى �خلبري �يد�ع �لتقرير قبل �جلل�سة �لخرية 
بوقت كاف و�بقت �لف�سل يف �مل�سروفات، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنن �ملو�فق:2018/12/10 �ل�ساعة:09:30 

 .ch1.C.15:سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقد �ملدعو / ��سماعيل حممد 
باك�ستان   ، ع��ي�����س��ى  حم��م��د 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
من   )AR0168241(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0505331669

فقدان جواز �صفر

���س��وف��ا تابا  �مل���دع���و /  ف��ق��د 
نيبال     ، تابا  ب��اه��ادور  ميك 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )09350388( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0507811801

فقدان جواز �صفر
�ن��ي��ل كومار  �مل��دع��و /  ف��ق��د 
نياكانتان  ب��ه��ان��و  ب��ه��ان��و 
�جل����ن���������س����ي����ة  �ل�������ه�������ن�������د     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )8074668M(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0507811801

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو / عبا�ض ثند�تو 
�لهند     ، ث����ن����د�ت����و  ح����م����زه 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )R3381623( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0581425833

فقدان جواز �صفر

فقد �ملدعو / طارق حممود 
����س���وري���ا     ، �ل�����دي�����ن  ع�������اء 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
 )011955602N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0558620674

فقدان جواز �صفر
�مل���دع���و/ ف���ري���د ح�سن  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ح�������س���ن  ن����ظ����ر 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)TG6892152(- يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
باد�ساه  لل  �مل�����دع�����و/   ف���ق���د 
�ف���غ���ان�������س���ت���ان    ، ك������ي  �����س����م����ل 
�جل��ن�����س��ي��ة ج�����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)OA2337956(- يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة �لف��غ��ان�����س��ت��ان��ي��ة �و 
�قرب مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفر

����س��رف نا�سر  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
عبد�للطيف �ل�سناوى ، م�سر 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)08513186A(-يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �مل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/385 عقاري كلي 
                               �ىل �مل��دع��ي عليهم / 1- ط��ال يو�سف حممد جنيبي / م��ن ورثة 
ورثة  من   / عبد�لرحمن  ��سحاق  �ل�سيخ  2-م��رمي  جنيبي  يو�سف  حممد  يو�سف  �مل��رح��وم 
�ملرحوم يو�سف حممد يو�سف جنيبي 3-ن�سرين عبد�هلل م�سطفى عبد�للطيف / من ورثة 
�ملرحوم يو�سف حممد يو�سف جنيبي 4- يا�سر يو�سف حممد جنيبي / من ورثة �ملرحوم 
يو�سف حممد يو�سف جنيبي 5- حممد يو�سف حممد يو�سف جنيبي / من ورثة �ملرحوم 
�ملرحوم  ورث��ة  / من  �ل�سيخ حممد جنيبي  يو�سف  منال   -6 يو�سف جنيبي  يو�سف حممد 
يو�سف  �ملرحوم  ورث��ة  من   / جنيبي  حممد  يو�سف  7-خلود  جنيبي  يو�سف  حممد  يو�سف 
حممد يو�سف جنيبي 8- عائ�سة يو�سف حممد يو�سف جنيبي / من ورثة �ملرحوم يو�سف 
حممد يو�سف جنيبي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ خالد �سعود حممد �لعريفي 
وميثله / عبا�ض م�ستت فندي �ملالكي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة �حلكم 
وبالت�سامن  ب�سفتهم  عليهم  �ملدعي  بالز�م   2008/5/19 �مل��وؤرخ  �لبيع  عقد  و�بطال  بف�سخ 
وحتى  �لدعوى  �قامة  تاريخ  من   ٪9 �لفائدة  مع  دره��م(   42.586.313.00( وق��دره  مببلغ 
�ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  
�أو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ض  �ل�ساعة    2018/12/18
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 
بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. علما باأنه مت 

تاأجيل �لدعوى �إد�ريا مبنا�سبة �جازة �ملولد �لنبوي. 
رئي�س الق�شم

   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
�لعدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

األربعاء  28   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12490  
Wednesday  28   November   2018  -  Issue No   12490



األربعاء  28   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12490  33
Wednesday  28   November   2018  -  Issue No   12490

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم )2018/1997( جتاري كلي ال�شارقة 
اعالن بورود التقرير وب�شحيفة تعديل الطلبات 

�لبحري  �ل�سحن  خلدمات  فليت  2-�سيلفر   ، و�نريجي  برت  تاغ  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
و�لب�سائع - ذ م م  3-�سيد ماني�ض حيدري �سيد غريو�ختار - باك�ستاين �جلن�سية 

حيث �ن �ملدعي / نايت �نريجي - �ض م ح  - قد �قام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاه لدى هذه 
�ملحكمة لذلك : يطالبكم فيها بالت�سامن و�لتكافل و�لنفر�د بان توؤدو� مبلغ 67499454 ، 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د ، و�لز�مه 
بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذلك يقت�سي ح�سوركم �مام هذه �ملحكمة 
وذلك   2018/12/11 يوم  �سباح  من  �لتا�سعة  �ل�ساعة  متام  يف  �لثالثة(  �لكلية  )�لد�ئرة 
لاطاع و�لرد على �لدعوى ، ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابكم.  
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1807
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �ستان�سيا�ض باول �سيلفا ، هندي  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�سته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�سيد/ توين �لك�ساند�ر �لك�ساند�ر - هندي �جلن�سية ، يف �لرخ�سة 
�مل�سماة / �ساحل كلباء للمقاولت �لفنية - تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )624360( �ل�سادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة.  تعديات �خرى : مت تغيري �ل�سم �لتجاري لل�سركة من )�ساحل 
�لن�ساط  تغيري  مت  �لتكييف(  وحد�ت  تركيب  ملقاولت  �لك�ساند�ر  )توين  �ىل  �لفنية(  للمقاولت  كلباء 
�لتجاري لل�سركة من )مقاولت فئة �ساد�سة ، �لتك�سية و�لر�سيات ، ��سباغ ، تركيب وحد�ت �لتكييف( �ىل 
)مقاولت فئة �ساد�سة ، تركيب وحد�ت �لتكييف(.  وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1809

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد �سجاد د�ر - بريطاين �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
�مارجيت  عبد�هلل  �ل�سيد/ حممد  �ىل  وذلك    ٪100 �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن 
�سينغ - هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )باب �خلري لل�سجات و�لدفاتر �ملحا�سبية( 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )759337( 
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 اعـــــــالن       
�ملرجع : 2018/596 ك ع ت

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
�سلمى �سليمان مربوك �سامل ، �جلن�سية : �لإمار�ت  طلب �لت�سديق علي حمرر 
يت�سمن : تنازل  �ملحل �لتجاري با�سم )�سوغه للتجارة �لعامة( �ىل �سارة �سامل 
�لتنمية  د�ئ��رة  و�ملرخ�سة من   - �لإم���ار�ت   : ، �جلن�سية  �سامل  م��ربوك  �سليمان 
ل��دى غرفة جتارة  و�مل�سجل    74052  : �مللف  رق��م  �لقت�سادية يف عجمان حتت 
و�سناعة عجمان.  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
على  �لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعان.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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الق�شية رقم 2018/1511 جتاري كلي ال�شارقة  

�ىل / �ل�سرنقة �حلديثة للتجارة - ذ م م 
�ل�سارقة  كلي  جتاري   2018/1511 رقم  �لق�سية  يف  عليها  �ملدعي 
�ملرفوعة من �سركة تروفينا لاغذية �ل�سرق �لو�سط �ض م ح. عليكم 
�حل�سور �ل�ساعة �لعا�سرة حل�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2018/12/4 يف مكاتب �ملدعية يف �ل�سارقة - �حلمرية 
 : رقم  متحرك  هاتف  لا�ستف�سار   -  IF-16 رقم  �ر�ض  قطعة   -

0506193909 �ر�سي 037219260  
اخلبري احل�شابي 
حممد عزمي �شاهني  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

 اإعالن حكم بالن�شر    
2018/90 مدين جزئي

�ملدعي : خالد حممد جال حممد �لع�سقاين ، �جلن�سية : م�سر ، �لعنو�ن : �لإم��ار�ت - ر�أ�ض 
�خليمة - ر�أ�ض �خليمة - �سارع �ل�سيخ حممد بن �سامل بناية �لعبدويل �لطابق �لثالث �سقة 16  ، 

رقم �لهاتف : 971072229465+ 
�ىل �ملدعي عليه : فايز جمال �ليو�سف ، �جلن�سية : �سوريا ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - دبي - �لرب�سا - 

فندق بريل كو�ست ، رقم �لهاتف : 971522625255+ 
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2018/8/30 �حلكم �لتايل:  حكمت �ملحكمة / 
بالز�م �ملدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره )10000( ع�سرة �لف درهم و�لفائدة �لقانونية 
، كما �لزمته �ملحكمة مب�ساريف  �لتام  �ل�سد�د  بو�قع 9٪ �سنويا من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى 
خال  لا�ستئناف  قابا  حكما   -  2018/8/30 يف  �سدر  حم��ام��اة.   �تعاب  دره��م  ومائة  �ل��دع��وى 
ثاثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لاإعان به ، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم 

�مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �سوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اعادة اإعالن بالن�شر

�ىل �ملدعى عليه / �سيبا�ستيان لور�ن�ض - هندي �جلن�سية 
نعلمكم بان �ملدعي / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني )�ض م ع( يف �لدعوى رقم 2018/6831 �لد�ئرة 
�ملدنية �جلزئية �لثالثة - قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها :  �لز�م �ملدعي عليه 
�إجمايل قدره )100.414.44( درهم مائة �لف و�ربعمائة و�ربعة  بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
 ٪9 بو�قع  �لتاأخريية  بالفائدة  عليه  �ملدعي  �لز�م  مع   - فل�سا  و�ربعون  و�ربع  درهما  ع�سر 
وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  لذ� يقت�سي ح�سوركم  �أمام �لد�ئرة 
وذلك   ، �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   )152( �لقاعة   - �لثالثة  �جلزئية  �ملدنية 
لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك بتاريخ 2018/12/18 للنظر 
يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم 

�ر�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 215
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ خالد خمي�ض حممد عبد�هلل �جل�سمي ، �إمار�تي �جلن�سية تنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة )100٪( يف �ملن�ساأة �ملذكورة �دناه بكافة مقوماتها �ملادية و�ملعنوية و�ل�سم 
�ساما هذ� �لبيع كافة �ملوجود�ت و�ملعد�ت �ىل �ل�سيد/ �سان ر�مي�سان ر�مي�سان - هندي �جلن�سية 
د�ئرة  من   )533407( برقم  و�ملرخ�ض  �لطار�ت(  لتجارة  )�لبو�سله  �مل�سماة  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  يف 
�لتنمية �لقت�سادية �ل�سارقة. كما مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �ىل )موؤ�س�سة 
�لطار�ت  لي�سبح )جتارة  �لطار�ت(  �لن�ساط من )جتارة  تغيري  كما مت  بوكيل خدمات(  فردية 
�مل�ستعملة(.  وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعان  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �سان  يف 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه 

�تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 انذار عديل بالن�شر

 رقم )2018/7525( - انذار عديل 
�ملنذر : خالد عبيد �ل�سيخ �ملن�سوري لد�رة �ملن�سات - �ض ذ م م وميثلها / ر�سية �سلطانة ب�سفتها مديرة �ل�سركة 
حممد  وميثله   )2018/1/165249( �ملحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب  لوكاندو�ل  �ياز  كوميل  وميثلها 
ت�سويل  �دري�سي  �ملحرر )2018/1/188570( وميثله رجاء  �ل�سعود مبوجب وكالة م�سدقة رقم  �بو  �سفيق 
كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة رقم �ملحرر )2018/1/164166( عنو�نه : دبي - �نرتنا�سيونال �سيتي �حلي 

�لفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان �لوىل ت : 0555564669 
�ملنذر �ليه : �لر�فد �لكبري للكهروميكانكيه - �ض ذ م م 

عنو�نه : �سكن عمال �لقوز �ل�سناعية �لر�بعة رقم �لر�ض : 369-643 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �لخاء �لتام للعقار )�سكن عمال( و�سد�د قيمة �ليجار �مل�ستحقة، بال�سافة �ىل 
�ملنذر لتخاذ  تاريخ ن�سر هذ� �لن��ذ�ر و�ل �سي�سطر  و�مل��اء وذل��ك كله يف مدة �ق�ساها �سهر من  �لكهرباء  فاتورة 
�لجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�سد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�ساريف �لكهرباء و�ملياه مبا يف 
ذلك �للجوء �ىل �ل�سلطات �ملخت�سة و�جلهات �لق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

�لتقا�سي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7425(

�ملنذر : �سركة �لز�جل للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : برييه للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  

�ملو�سوع : ينذر �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د قيمة �ل�سيك �ملرتد رقم 100047  �مل�سحوب 
على بنك دبي �ل�سامي و�ملوؤرخ يف 2018/10/26 مببلغ 6250 �ستة �لف ومائتان وخم�سون درهم 
، و�خلا�ض م�ستحقات �لجرة للفرتة من 2018/10/26 وحتى 2019/1/25 ببدل �يجار مكتب 
رقم 301 ملك �ل�سيد/ حممد ح�سن علي �لقا�سم ، منطقة �ملرر ، يف خال �سهر من تاريخ ن�سر 
�لازمة مبا يف ذلك  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �ملنذر لتخاذ  �سوف ي�سطر  و�ل  �لن��ذ�ر  ه��ذ� 
�ليه باخاء �لعن  �للجوء �ىل �ل�سلطات �ملخت�سة و�قامة �لدعاوى �لق�سائية ومطالبة �ملنذر 
�ملنذر  �لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�سرر وحتميل  �لقيمة �ليجارية مع  �ملوؤجرة وب�سد�د كامل 

�ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1057 جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �كتيف فاير لنظمة �حلماية )ذ م م( مديرها / بابو �سينجا نالور� 
يا�سو�مي 2-بابو �سينجا نالور� يا�سو�مي جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/9/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/ �سركة �خلليج 
للتمويل )�ض م خ( بالز�م �ملدعي عليهما �ن يوؤديا بالت�سامن و�لتكافل �ىل �ملدعية مبلغ 
مقد�ره )285.588.22 درهم )مائتان وخم�سة وثمانون �لفا وخم�سمائة وثمانية وثمانون 
درهم و�ثنان وع�سرون فل�سا( وفائدة ت�سعة باملائة �سنويا 9٪ من تاريخ 2018/3/21 وحتى 
متام �ل�سد�د و�لزمتهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1154 جتاري جزئي                                                

حممد  يو�سف  ح�سن  �ملالك/   - �لفنية  للخدمات  �ملقيا�ض  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�سيباين 
�ملذكورة �عاه ل�سالح/ �سركة �خلليج للتمويل  �لدعوى  بتاريخ  2018/9/27 يف 
ل��ل��م��دع��ي مبلغ  ت����وؤدي  ب���ان  م��ال��ك��ه��ا  �سخ�ض  عليها يف  �مل��دع��ي  ب���ال���ز�م  خ(  م  )����ض 
�ل�سد�د  2018/3/27 وحتى  �ملطالبة يف  تاريخ  9٪ من  وفائدة  درهم   157.530.18
�لتام و�لزمته بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/833 جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ر�م��ان��ا   فينكات  عليه/1-توجنا  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/7/2  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
ل�سالح/ بنك �بوظبي �لتجاري بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)353.832.95 ثاثمائة وثاثة وخم�سون �لف وثمامنائة و�ثنان وثاثون درهما 
�سنويا من 2018/3/11 وحتى متام   ٪9 بو�قع  و�لفائدة   ، فل�سا  وت�سعون  وخم�سة 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته  �ل�سد�د 
حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1818  ا�شتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة �ينفوج للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2-بينويت 
�مل�ستاأنف / �سركة جي  نيكول�ض لمونريى جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
جي �ى ريتيل للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  وميثله / �سعيد مبارك عبيد �حمد 
 2017/4216  : رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لزحمي 
�ملو�فق  ي��وم �لرب��ع��اء   بتاريخ 2017/8/6 وح��ددت لها جل�سه  جت��اري جزئي 
وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2019/1/16
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����س��ورك��م  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/322 ا�شتئناف تظلم جتاري

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-تو�ض للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( 2-منوهر ر�م�سند 
ر�م�سند�ين 3-ر�م�ساند�ين نار�ين ر�م �ساند جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف / بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود وميثله / �حمد 
ح�سن رم�سان �آل علي - قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 
2018/322 وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/12/19  �ل�ساعة 
17.30 م�ساء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن 2018/925  طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ نزيه حمد - ب�سخ�سه وب�سفته مدير �سركة نزيه �لتجارية - ذ م م 
�ملطعون �سده/1-  باعان  �لقبي�سي  ن�سوى عبد�هلل خليفة عبد�هلل   / وميثله 
�ن�ض عبد�لرحيم همام حممد خليفه  2-مروة ماجد على ر��سد 3-تروى �سي 
��ض لا�ست�سار�ت ودر��سات ت�سويقية - موؤ�س�سة فردية - وميثلها / مروه ماجد 
على على ر��سد  جمهويل حمل �لقامة. نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن 
�ملذكورة �عاه ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على 

�سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1369 جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �ل�سرح للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي 
حممد  ح�سن  حممد  يو�سف  وميثله/  �لعامة  للمقاولت  �لو�سط  �ل�سرق  �سبكة  �سركة   /
�لدعوى  يف    2018/7/23 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لبحر 
�ملذكورة �عاه ل�سالح/ �سركة �سبكة �ل�سرق �لو�سط للمقاولت �لعامة بالز�م �ملدعي عليها 
درهم  وع�سرة  وت�سعمائة  �لف  و�ستة  )مائة  دره��م   106.910.80 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
وثمانن فل�ض( و�لفائدة �لقانونية 9٪ �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف 2018/4/15 
وحتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2018/645  تظلم جتارى               

�أن �لتظلم  ف��اروق حممود  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملتظلم �سده/1- عمر 
قد  طاهر   ح�سن  حممد  عائ�سة   / وميثله  �ملهندى  �مل�سند  �بر�هيم  ر��سد  /�حمد 
رقم  على عري�سة  �لم��ر  تظلم من  �ع��اه ومو�سوعه  �ملذكور  �لتظلم  عليك  �ق��ام 
و�لر�سوم   ،  2018/10/29 بتاريخ  و�ل�سادر  جت��اري  عري�سة  على  �مر   2018/1017
�ل�ساعة 8.30  �مل��و�ف��ق 2018/12/9  ي��وم �لح���د   لها جل�سه  و�مل�����س��اري��ف.  وح���ددت 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة  �سباحا 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/488 عقاري كلي 

�لقامة  حمل  جمهول  �رور�   �سينغ  2-بريتي  �سينغ  1-جا�سربيت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
م م وميثله /  ذ   - ��ستيت ديفيلوبرز منطقة ح��رة  ري��ل  د�م��اك  �سركة  �ملدعي/  �ن  مبا 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  - قد  �لكتبي  هند حميد علي غدير 
�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )1.864.892 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
 2018/2/15 ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  دره���م(   282.087( وق���دره  �ل��غ��ر�م��ات  مبلغ  ب�سد�د  و 
�ل�سر�ء و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  �ل�سد�د باقي ثمن  بو�قع 36٪ �سنويا وحتى متام 
�ملحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2018/12/25  �ل�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3727  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- عاطف عدنان عبد�لرحمن �ل�سقاف  جمهول حمل �لقامة 
�حمد �حلر�سي  �سامل  عي�سى   / خ وميثله  م  ���ض   - للتمويل  م���و�رد  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
�ملهري -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان توؤدي 
للمدعية  مبلغ وقدره )106.857.44 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ 
ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �ل�سد�د.  مت��ام  وحتى  �ملطالبة 
�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق  12/9/ 2018 �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.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 بثاثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3590  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-فهد مرزوق حممد علي �ل علي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ مو�رد للتمويل - �ض م خ وميثله / عي�سى �سامل �حمد �حلر�سي �ملهري - قد 
للمدعية  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك 
تاريخ  م��ن   ٪12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(   102.425.24( وق���دره  مبلغ 
، مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى متام 
�مل��و�ف��ق  2018/12/16  �ل�ساعة  �تعاب �مل��ح��ام��اة.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم �لح��د  
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3053   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1- خورم �سهز�د حممد ��سرف �سوهان  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبيد �قبال ح�سن جول قد 
�مل��ذك��ورة �ع��اه و�ل��ز�م��ك بدفع  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق��ام عليك 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )65494( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : رويال مدينة �سوبرماركت - �ص �ص ذ م م  
ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سكل   - �ملرقبات   - لوتاه  عبد�هلل  عاليا  ملك   1 رق��م  : حمل  �لعنو�ن 
، رقم �لرخ�سة : 584701  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 998316     م�سوؤولية حم��دودة 
�ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحال �ل�سركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/31  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/31   وعلى من 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �مل��ع��ن  �مل�سفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  ل��دي��ه 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك دي��ار للتطوير - بردبي - برج خليفه  -   �حل�سابات  
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  : 4421764-04 م�سطحباً  : 4421762-04  فاك�ض  هاتف 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�سابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفه  -  هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
رويال  لت�سفية   �أع��اه  �ملذكور  �مل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م   مدينة �سوبرماركت - �ص �ص ذ م 
  2018/10/31 بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق    2018/10/31
�إىل �مل�سفي �ملعن يف مكتبه  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  وعلى من لديه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/512 عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه /1- بول كر�ستيان �سن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ديتا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ببطان �جر�ء�ت �لتنفيذية  حروبا -قد 
�مل���وؤرخ  �ل��ب��ي��ع  ع��ق��د  ون��ف��اذ  ب�سحة  ����س��ت��ح��ق��اق   2016/19 رق���م  �لتنفيذ  يف  �مل��ت��خ��ذة 
�ملتخذة  �لبيع  �ج���ر�ء�ت  وبوقف   ، عليها  و�ملدعي  �ملدعية  بن  و�مل��ربم   2017/9/27
يف �لتنفيذ رقم 19 ل�سنة 2016 تنفيذ عقاري و�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ل�ساعة 9.30  �ملو�فق  2018/12/18   �لثاثاء   لها جل�سة يوم  �ملحاماة.   وح��ددت 
�ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على 
�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. علما بانه قد مت تاأجيل 

�لدعوى �د�ريا مل�سادقة �جازة ر�سمية
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن بالن�شر
 رقم 2018/7516   

�ملنذر : �سركة �ل�سعايل لاثاث 
�ملنذر �ليه : �سركة ليلي بلو لتقنية مياه �ل�سرب - �ض ذ م م 

�ملو�سوع : �إعان بالن�سر يف �إنذ�ر عديل رقم )2018/1/246818(   
تخطر �ملنذرة - �ملنذر �ليها بعدم رغبتها يف ��ستمر�ر عقد �ليجاروت�سليم حمل �ليجار �ملو�سوفة 
يف �لنذ�ر �لعديل �ملذكورة �عاه ، خاليا من �ل�سخا�ض و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي كان عليها �سابقا 
�ملاأجور ، مع �سرورة �سد�د مبالغ �لقيمة �ليجارية �مل�ستحقة و�لتي متثل قيمة �ل�سيكات  و�خاء 
�لكهرباء  �مل�ستحقة من فو�تري  �ملبالغ  �ملذكور �عاه وكذلك  �لعديل  �لن��ذ�ر  �ملذكورة يف  �ملرجتعة 
و�ملياه �و �ي م�ساريف �خرى ت�ستجد حتى تاريخ �لخاء �لتام ، و�ل �ست�سطر �ملنذرة لتخاذ كافة 
�لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية مع حتميل �ملنذر 

�ليها بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/7549   

�ملنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- �يه جي دي لا�ست�سار�ت �لهند�سية   

2- ريا�ض ح�سن وجان نذير ح�سن وجان - جمهول حمل �لقامة   
تاريخ  م��ن  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  �ل��دف��ع  �ليهم  للمنذر  �ل��ع��ديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�سل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
2018/9/5 حتى تاريخه بال�سافة �ىل �ل�سر�ئب و �لغر�مات �ملرتتبة عليها ح�سب عقد �ليجار 
وبال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف وذلك يف خال 30 يوما من تاريخه.  و�إل �سوف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لخاء �لعن �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لقانونية  و�لفائدة  �ليجار  عقد  ح�سب  عليهم  �ملرتتبة  �لغر�مات  وكافة  و�مل�ساريف  �لر�سوم 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�سب عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار )2018/7541( 

�ملنذر : �نرتنا�سيونال �سيتي - �ض ذ م م 
 BNC Vision Trading FZCO  ملنذر �ليه : بي �ن �سي فيجن تريدينغ - �ض م ح�

ومديرها هينج زينج �سيني �جلن�سية - وعنو�نه : جمهول �لعنو�ن 
تكليف بالوفاء لاجرة �مل�ستحقة يف ذمته عن �يجار تكليف بالوفاء لاجرة �مل�ستحقة عن �ملحل رقم )�ف -بي 
- 59( مبجمع �سوق �لتنن يف دبي ، و�لخاء لف�سل �مل�ستاأجر يف �ل�سد�د ، �ذ� �ن �ملنذر �ليه �خفق يف �سد�د �لجرة 
 756.027  .80 بو�قع   2018/9/13 وحتى   2016/12/14 من  �لفرتة  عن  �مل�سافة  �لقيمة  و�ل�سريبة  �مل�ستحقة 
درهم ، لذلك تنذركم �ملنذرة ب�سرورة �سد�د قيمة �لجرة �مل�ستحقة �ملذكورة �عاه بال�سافة �ىل ما ��ستحق من 
ر�سوم خدمات وفو�تري وما ي�ستجد من �جرة وملحقاته طبقا للعقد و�لقانون وحتى �ل�سد�د �لتم و�لخاء 
وذلك يف خال مهلة �ق�ساها ثاثن )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر ، و�ل �سوف ت�سطر �ملنذرة لتخاذ 
�لجر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية لخاء �مل�ستاأجر من �لعن �ملوؤجرة مع �لز�مه 
ر�سوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع   ، �ليجار  لعقد  طبقا  وملحقاته  ذمته  يف  �مل�ستحقة  �لج��رة  كافة  ب�سد�د 

وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/7500   

�ملنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- كونكت لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م  

2- �سامل بن مرزوق بن عطاهلل �لب�سرى - جمهول حمل �لقامة   
تاريخ  م��ن  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  �ل��دف��ع  �ليهم  للمنذر  �ل��ع��ديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�سل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
عقد  ح�سب  عليهم  �ملرتتبة  و�ل�سر�ئب  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  بال�سافة  تاريخه  حتى   2018/5/20
�لر�سوم و�مل�ساريف وذلك يف خال 30 يوما من تاريخه.  و�إل �سوف  �ليجار وبال�سافة �ىل 
�ملوؤجرة مع  �لعن  �ملنا�سبة لخاء  �لقانونية  �ليهم كافة �لج��ر�ء�ت  �ملنذر  �ملنذرة جتاة  تتخذ 
حتميلهم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ح�سب عقد �ليجار و�لفائدة 

�لقانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�سب عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/7548   

�ملنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- �سيلوكوم - �ض ذ م م   

2- حممد فرحات  - جمهول حمل �لقامة   
تاريخ  م��ن  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  �ل��دف��ع  �ليهم  للمنذر  �ل��ع��ديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�سل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
عقد  ح�سب  عليهم  �ملرتتبة  و�ل�سر�ئب  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  بال�سافة  تاريخه  حتى   2018/10/1
�لر�سوم و�مل�ساريف وذلك يف خال 30 يوما من تاريخه.  و�إل �سوف  �ليجار وبال�سافة �ىل 
�ملوؤجرة مع  �لعن  �ملنا�سبة لخاء  �لقانونية  �ليهم كافة �لج��ر�ء�ت  �ملنذر  �ملنذرة جتاة  تتخذ 
حتميلهم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ح�سب عقد �ليجار و�لفائدة 

�لقانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�سب عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
يف الدعوى رقم 2018/3045 جتاري جزئي - دبي 

�ىل �ملدعي عليها / �لنا�سر ل�سناعة �ملقطور�ت - �ض ذ م م ،،، 
هذ� لعامك بان �ملدعية / ديال لتوريد �حلديد )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(، 
قد �قامت عليك �لدعوى �عاه ومت �نتد�بنا خبري� فيها ، لذ� يلزم ح�سورك �و من 
ميثلك قانونا �جتماع �خلربة �ملزمع عقده يف مقر �خلبري �ملحا�سبي و�مل�سريف ، مكتب 
معاذ حممد  حما�سبون قانونيون ،  �لكائن يف �سقة 1507  �لطابق 15 يف برج لوؤلوؤة 
دبي - ميد�ن بني يا�ض - ديرة ، دبي ، تليفون 042213941  فاك�ض 042214912  وذلك 
خال ��سبوع من تاريخ �لن�سر ويف حالة عدم �حل�سور �سيتم �عد�د �لتقرير على �سوء 

�مل�ستند�ت �ملقدمة من �ملدعية.  هذه �لدعوى �عمال لن�ض �لقانون. 
اخلبري املنتدب 
معاذ حممد - حما�شب قانوين  

اإعالن حل�شورجتمـاع خبـرة
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

 اعالن بالن�شر 
�ىل �ملدعى عليه �لأول و�لثالث / 1-�سيدلية �ملمزر ذ م م  2-ر�مي �ساكا هال 

 نعلمكم بان �ملدعي/�لفاميد للتجارة �لعامة - �ض ذ م م يف �لدعوى رقم 2018/7025 مدين جزئي  
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها :  

�لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعية مبلغ 255230.71 درهم ، 
بالز�مه بالفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د ، �لز�م �ملدعي 

عليها بالر�سوم و�مل�ساريف وبدل �تعاب �ملحاماة. 
  ، �لثانية  �جلزئية  �لد�ئرة   )11( رقم  مكتب  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة 
 ، �ملو�فق  2018/12/10  �لثنن  يوم  وذلك   ، �مل�ستند�ت  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  جو�بية على 
�ل�ساعة 8.30 �سباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاه - بو�سفك مدعي عليه 

ويف حال عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام  اإدارة الدعوى 

يف جريدتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنليزية 
  يف  ال�شتئناف رقم 2018/1489 مدين 

 بناء علي طلب �مل�ستاأنف/جولدن هارت لتموين �ملو�د �لغذ�ئية - ذ م م  
مكلف  �ن��ت   - �لغذ�ئية  ب��امل��و�د  للتموين  ���س��ده��ا/ك��ولم  �مل�ستاأنف  �ىل 
 - �ل�سارقة  ��ستئناف  مبحكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م���ام  باحل�سور 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك يف يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/9 يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2340  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة كومودور للمقاولت - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد - ذ م م 
2-�سركة ك��وم��ودور للمقاولت - ذ م م  )ف��رع دب��ي( جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا �ن 
حممد  عبد�هلل  حممد   / وميثله  و�خل�سبية  �ملعدنية  لل�سناعات  �ملدعي/�لوماتيك 
عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل��ع��ام��ري 
و�لر�سوم  دره���م(   1.802.676( وق���دره  مببلغ  بينهما  فيما  و�ل��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن 
�لتام.   �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪9 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ض  �ملو�فق  2018/11/28   �لرب��ع��اء   لها جل�سة يوم  وح��ددت 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7557   

�ملنذر : حبيب بنك �ي جي زيوريخ 
�ملنذر �ليها : �حمد �سحي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )61.446.30( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خال 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )69408/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )ني�سان �ليتما -�سالون( 
�ملنذر مع  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )�بي�ض  موديل )2014( لون 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7552   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سامي 
�ملنذر �ليها : روما لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م 

�ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )37.143.20( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخال ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خال 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 WRANGLER( نوع  من  )99493/خ�سو�سي/U/دبي(  رقم  �ل�سيارة 
من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  )�بي�ض(   لون   )2015( موديل  ��ستي�سن(   -  JEEP

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7553   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سامي 
�ملنذر �ليها : روما لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )136.340.48( درهم نتيجة 
�لخال ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خال 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - كورفيت  )�سافورليت  ن��وع  من  )11284/خ�سو�سي/R/دبي(  رق��م  �ل�سيارة 
�ملنذر مع  قبل  ل�ساحلكم من  و�ملمولة  )�بي�ض(   لون  كوبيه( موديل )2016( 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7555   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سامي 
�ملنذر �ليها : روما لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )240.979.50( درهم نتيجة 
�لخال ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خال 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
تي  نوع )مر�سيد�ض جي  )22842/خ�سو�سي/R/دبي( من  رقم  �ل�سيارة  على 
- كوبيه( موديل )2016( لون )�بي�ض(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7554   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سامي 
�ملنذر �ليها : روما لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )188.820.75( درهم نتيجة 
�لخال ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خال 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لن�سر،  تاريخ  من  ��سبوع 
PORSCHE( نوع رقم )99492/خ�سو�سي/U/دبي( من  �ل�سيارة   على 
CAYENNE G T S - ��ستي�سن( موديل )2016( لون )�بي�ض(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7556   

�ملنذر : م�سرف �بوظبي �ل�سامي 
�ملنذر �ليها : روما لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )174.710.88( درهم نتيجة 
�لخال ب�سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط وذلك خال 
��سبوع من تاريخ �لن�سر، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )11421/خ�سو�سي/D/دبي( من نوع )�ودي - �أر �يت - كوبيه( 
موديل )2016( لون )�بي�ض(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : جان حممد نظر للتجارة - �ص ذ م م   
رقم �لرخ�سة: 586945  �لعنو�ن : حمل رقم )1( ملك عارف حممد �لزرعوين 
- ديرة - نايف - �ل�سكل �لقانوين: ذ�ت م�سئولية حمدودة رقم �لقيد بال�سجل 
�لتجاري : 1000559 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانهاب�سدد �لغاء 
�لرتخي�ض �خلا�ض بال�سركة �لو�ردة �عاه وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����ض  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�سادية بدبي من خال �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لعان.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اإعالن بالن�شر مبوعد اجتماع اخلربة الثاين 

يف الدعوى رقم 2018/4954 جتاري جزئي - ال�شارقة  
�ىل �ل�سيد/ م�سطفى حممد م�سطفى عبد�لرز�ق - �ملدعي عليه �لثاين 

للقيام   - �لبتد�ئية  �ل�سارقة  حمكمة  قبل  من  ح�سابي  كخبري  �نتد�بي  �ىل  بال�سارة 
باأعمال �خلربة �حل�سابية يف �لدعوى رقم 2018/4954 جتاري جزئي �ملقام �سدكم من 
�ل�سادة / عرب �لإمار�ت للتموين باملو�د �لغذ�ئية - نود دعوتك �ىل �جتماع �خلربة �لثاين 
مبكتبنا حار�ض و�سركاه )باركر ر�ند�ل( �لكائن بدبي - بور�سعيد - بناية �لوحدة مقابل 
ديرة - �سيتي �سنرت وبالقرب من حمطة �ملرتو - �لطابق �خلام�ض - �سقة رقم 504 - 
تلفون : 04/2959958  يوم �لثاثاء �ملو�فق 2018/12/4 �ل�ساعة 12.00 ظهر� ، لتزويدنا 

مبا لديك من م�ستند�ت متعلقة بالدعوى �عاه. 
اخلبري احل�شابي 
من�شور عبدالوهاب حممد 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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يف الدعوى رقم 2018/1729 جتاري كلي - دبي 

�ىل �ملدعي عليها / �يزي جلوبال - �ض م ح ،،، 
عليك  �قامت  قد   ، م  م  ذ   - �حلديث  �ل�سحن  �سركة   / �ملدعية  بان  لعامك  هذ� 
�لدعوى �عاه ومت �نتد�بنا خبري� فيها ، لذ� يلزم ح�سورك �و من ميثلك قانونا 
�جتماع �خلربة �ملزمع عقده  يف مقر �خلبري �ملحا�سبي و�مل�سريف ، مكتب معاذ حممد 
- حما�سبون قانونيون ، �لكائن يف �سقة 1507  �لطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميد�ن 
بني يا�ض - ديرة ، دبي ، تليفون 941 2213-04 فاك�ض 912 2214 -04 وذلك خال 
�سوء  على  �لتقرير  �عد�د  �سيتم  �حل�سور  عدم  حالة  ويف  �لن�سر  تاريخ  من  ��سبوع 

�مل�ستند�ت �ملقدمة من �ملدعية.  هذه �لدعوى �عمال لن�ض �لقانون. 
اخلبري املنتدب 
معاذ حممد - حما�شب قانوين  

اإعالن حل�شورجتمـاع خبـرة
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

   اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده 
مبوعد اجلل�شة امام املحكمة 

يف ال�شتئناف رقم 1469 ل�شنة 2018 م جتاري 
�ىل �مل�ستاأنف �سده : ور�سه جبل �ملدينة ل�سيانة �ل�سيار�ت 

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : �سركة �خلليج للتمويل - �ض م خ 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 5835 ل�سنة 2017 جتاري   �ل�سارقة 
وقد حتدد لنظره جل�سة 2018/12/27م - يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا 
باحل�سور  �لتف�سل  يرجى  لذ�   - �لثالثة  �ملدنية  �لد�ئرة  �م��ام  �ملحكمة  هذه  مبقر 
�ستبا�سر  �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم فان �ملحكمة 
نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.  ملحوظة : ين�سر هذ� �لعان على نفقة 

�مل�ستاأنف دون �أية م�سوؤولية على �ملحكمة جتاه حقوق �لغري
   مدير اإدارة الدعوى

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اإعادة اإعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�شر 
 يف الدعوى رقم  )2018/2917( مدين جزئي )باللغة العربية والجنليزية(  

بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
�ىل �ملدعي علي��هم 1- �سهاب لتجارة �ملخلفات �ملعدنية  2- حممد علي بوثوبار�كات  

�قامت �ملدعي�����ة / �سركة �خلليج للتمويل - �ض م خ  
�لدعوى رقم  2018/2917 مدين جزئي  عجمان    

�ملو�سوع : �لز�م  �ملدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )240.720( درهم )مائتان و�ربعون 
�لف و�سبعمائة وع�سرون درهم( و�لز�م �ملدعي عليهما بذ�ت �ل�سفة بان يوؤدو� للمدعية �لفائدة �لتفاقية بو�قع  
بالنفاذ �ملعجل با كفالة لتعلق �ملطالبة  �لتام و�سمول �حلكم  �ل�سد�د  22.3٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 

مبادة جتارية و�لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية يوم �لثنن  �ملو�فق   2018/12/17 �ل�ساعة 
8.30  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه بو�سفك �ملدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2018/11/26  - حمرر �لإعان :  مرمي �لكعبي 

 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

 اعادة اإعالن بالن�شر اأمام الدائرة املخت�شة 
�ىل �ملدعى عليه / حممد حممد رجب عبد�للطيف ح�سن -  م�سري �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي/ �ساكر كامل �بر�هيم علي عبج �لرب 
يف �لدعوى رقم 2018/7041  جتاري جزئي  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها :  

�لق�ساء بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 40000 درهم و�لفائدة بو�قع ٪5 
مع   ، �لتام  �ل�سد�د  تاريخ  وحتى   2017/11/10 يف  �لو�قع  �ل�سيك  ��ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا 

�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام �لد�ئرة �جلزئية �لر�بعة �لقاعة 140 مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية 
�لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت ، وذلك يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/12/5 ، �ل�ساعة 8.30 �سباحا  وذلك للنظر 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2683 جتاري جزئي                                              
�أب��ل ف��ون - ذ م م 2-ب��ه��ز�د �حمد ن��ز�دي جمهويل حمل �لقامة  �ىل �ملدعي عليه/1- 
مبا �أن �ملدعي/ حممد �مر �هلل مريز�ئي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
�مر �هلل مريز�ئي   �ملذكورة �عاه ل�سالح/ حممد  �لدعوى  بتاريخ  2018/10/25  يف 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل �ن يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره 360000 
تاريخ  م��ن   ٪9 �سنويا  باملائة  ت�سعة  وف��ائ��دة  دره��م��ا(  �ل��ف  و�ستون  )ثاثمائة  دره��م��ا 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمتهما  �ل�سد�د  متام  وحتى   2018/1/5 يف  �ل�سيك  ��ستحقاق 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد  �ل�سمو  هذ� �لع��ان �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3003  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ميان حممد �لزعيم  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
نا�سر ثابت مفتاح �لعريبي وميثله / �ساحلة خليفة لحج خليفة �لب�سطي - قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 
)128.500 درهم( �ىل �ملدعي بال�سافة �ىل �لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�ستحقاق 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليها  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م  �ل��ت��ام  �ل�����س��د�د  وحتى   2014/3/5 يف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم �لح��د  �ملو�فق  2018/11/18  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2018/114 بيع عقار مرهون             
�إم��ارة دبي - دي��رة - �سارع �بوبكر  ، عنو�نه :  طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - حاليا - بنك �خلليج �لأول - �سابقا  

�ل�سديق - بناية بنك �خلليج �لأول - وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�ملنفذ �سده : ر�جانان رودر�بان ر�جانان  - عنو�نه :  �إمارة دبي - معي�سم �لأول - مبنى �سينرتيوم تاور 1 - �سقة رقم : 

 725  : �لر�ض  رقم   1 رقم  �ملبنى   -  14 �لطابق   -  1  -  1402
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�سقة �سكنية : رقم �لر�ض : 725 - �ملنطقة : معي�سم �لأول - ��سم �ملبنى : �سينرت يوم تاور 1 - رقم �لوحدة : 
2606 - 1 - رقم �لطابق : 26 - رقم �لبلدية : 0 - 685 - �مل�ساحة : 67.14 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   469747
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم  2018/129 تنفيذ جتاري     

طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد - فرع 
عنو�نه : �إمارة دبي - �لرب�ساء )1( - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية �لفريدوين - مكاين 1746778736 

�ملنفذ �سده : �يلي حيدر - ��سرت�يل �جلن�سية  - عنو�نه :  �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة برج خليفة - برج 
يان�سون 5 - �سقة �سكنية 704 - مكاين 2663187319 

�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/12/5 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمن ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�ض : 198 - رقم �ملبنى : 5 - ��سم �ملبنى : ين�سون 5 - رقم �لعقار : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   )1.210.454( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   74.5  : �مل�ساحة   -  704
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2017/30 بيع عقار مرهون     

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع (  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي �سنرت 
 بناية ملك بنك دبي �لتجاري - �سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04/2121911  
�ملنفذ �سده : كري�سنا كومار لك�سمي نار�ين - و�آخرون  عنو�نه :  �إمارة دبي - �خلليج �لتجاري - ��سم �ملبنى : �ي�ست هايت�ض 

 0504533482 هاتف   -  3206 رقم  �سكنية  �سقة   -  9 �ملبنى   رقم   -  4
�ملنفذ �سده : ر�متا كري�سنا كومار كهتيان - �ملنفذ �سده : كري�سنا كومار لك�سمي نار�ين 

5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/12/5 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 11 - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �ملبنى : 9 - ��سم �ملبنى : �ي�ست هايت�ض 4 - رقم �لعقار 

: 3206 - �مل�ساحة : 126.53 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.770.543( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/139 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك �ستاندرد ت�سارترد  عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن �لوليد - بناية مركز 
�لعمال - �لطابق �لر�سي جناح ب - مقابل حمطة مرتو برجمان ، �ملنفذ �سده : خالد عبد�هلل �حمد �لغري - و�آخرون - 
عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - �ملطينه - ديره - �سارع �ساح �لدين - بناية �يه تي �يه �ستار - �لطابق �ل�ساد�ض - مقابل 

�لريف مول   �ملنفذ �سده : �بر�هيم عبد�هلل �حمد �لغرير ، �ملنفذ �سده : عي�سى عبد�هلل �حمد �لغرير 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/12/12 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �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 
�لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمن  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����س��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل 
�يد�ع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �لإج����ر�ء�ت  قانون  من   301 ب��امل��ادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�سة 
كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
�لثمن  �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل  �لزيادة  عن ع�سر  �مل��ز�د ب�سرط �ل تقل هذه  �لتالية لر�سوم  �يام  �لع�سرة  خال 
�ملنطقة : مدينة دبي  �لعقار : �ر�ض ف�ساء -  �ملمتلكات  : نوع  �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف 
�ملاحية - رقم �لر�ض : 10 - رقم �لبلدية : 222 - 321 - �مل�ساحة : 21333.23 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� 

)172.221.485.00( درهم -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/61 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول  - �ض م ع - حاليا - بنك �خلليج �لأول - فرع دبي - �سابقا  

0504250774 - هاتف رقم   �لقبائل - موبايل رقم  �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز  دي��رة - �سارع  �إم��ارة دبي -   : عنو�نه 
 3185095299  : مكاين  رقم   04/6075105

�ملنفذ �سده : �بر�هيم عبد�له �زور - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، يعمل �سريك لدى �سركة �ل�سدف �لف�سي 
 للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( �لكائن مقرها مبركز قرقا�ض للت�سوق - منطقة �ل�سبخة - حمل رقم  )8( بجو�ر مركز جوفيال لل�ساعات 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  
: نوع �لعقار : �سقة �سكنية : �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ض : 32 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى MED 54 - رقم 

�لوحدة : 517 - �مل�ساحة : 82 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� )573.715.00( درهم -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/228 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �لفجرية �لوطني - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة �لني�سان لل�سيار�ت ، هاتف : 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
�ملنفذ �سده : وي�ست �سبي�ض �ويل فيلد �سبايز - �ض م ح   عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - �ملنطقة �حلرة 

بجبل علي - �ملبنى رقم S60307  رقم مكاين : 3244594826 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
 S60307 : ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : مبنى على �ر�ض - �ملنطقة : جبل علي - رقم �لر�ض�

و�ملقدرة قيمتها ب��� )7.200.000( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/87 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع(  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي �سنرت 
 بناية ملك بنك دبي �لتجاري -�سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04/2121911  

�ملنفذ �سده : ح�سن هو�سنك �مريي بهز�دي 
عنو�نه :  �إمارة �ل�سارقة - �خلان - �لكورني�ض - برج �لنو�ر - �ل�سقة رقم 3204 - هاتف : 0501424298 

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
202 - ��سم  �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر���ض : 
�ملبنى : برج فيوز تاور بي - رقم �ملبنى : 2 - رقم �لعقار : 2002 - �مل�ساحة : 126.53 مرت مربع  و�ملقدرة قيمتها ب�� 

)2.042.934( درهم  - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/156 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لأول - فرع دبي 

عنو�نه : دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�ملنفذ �سده : فيفا للو�زم �ملنزلية - �ض ذ م م -  عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - �لرقة �سرق - �سارع بني يا�ض - بناية �مل�سرف 

�لعربي لا�ستثمار و�لتجارة �خلارجية - بالقرب من بلدية دبي - مكتب رقم )801( 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية : �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ض : 59 - رقم 
�ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : MED 78 - رقم �لعقار : 206 - رقم �لطابق : 2 - �مل�ساحة : 92 - مرتمربع و�ملقدرة قيمتها 

ب��� )693.195.00( درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/1655 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: ر�سيد مر�د خ�سروي بابادي  ، عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �ل�سطوة - مباين �حل�سيبه 

للجو�ئز �سارع �لثاين من دي�سمرب - بلوك بي �لطابق �مليز�نن - �سقة رقم 10 
�ملنفذ �سده : حممد عبد�هلل عبيد بن عوقد - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - مبنى فندق حياة ريجن�سي - �لطابق 

للنقليات  عوقد  بن  �سركة   -  206 رقم  مكتب   -  2
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ح�سة يف عقار - رقم �لر�ض : 283 - �ملنطقة : جمري� �لوىل - رقم 
�لبلدية : 1296 - 332 - �مل�ساحة )ح�سة �ملنفذ �سده( 338.17 مرت مربع - قيمة ح�سة �ملنفذ �سده : 4083403 

درهم -   ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/23 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع( 

 عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري 
-�سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04/2121911 

 �ملنفذ �سده : تورج ح�سن عبا�سبور - عنو�نه : �إمارة دبي - تال �لإمار�ت - ميدوز  7 - �سارع 4 - فيا رقم  22 - �سندوق 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 6 - رقم �لر�ض : 2365 - �مل�ساحة : 

 - درهم   5.000.000.00  - �لكلية  �لقيمة   - مربع  مرت   806.12
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/61 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول  - �ض م ع - حاليا - بنك �خلليج �لأول - فرع دبي - �سابقا  

0504250774 - هاتف رقم   �لقبائل - موبايل رقم  �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز  دي��رة - �سارع  �إم��ارة دبي -   : عنو�نه 
 3185095299  : مكاين  رقم   04/6075105

�ملنفذ �سده : �بر�هيم عبد�له �زور - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، يعمل �سريك لدى �سركة �ل�سدف �لف�سي 
 للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( �لكائن مقرها مبركز قرقا�ض للت�سوق - منطقة �ل�سبخة - حمل رقم  )8( بجو�ر مركز جوفيال لل�ساعات 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  
: نوع �لعقار : �سقة �سكنية : �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ض : 32 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى MED 54 - رقم 

�لوحدة : 517 - �مل�ساحة : 82 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� )573.715.00( درهم -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/228 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �لفجرية �لوطني - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة �لني�سان لل�سيار�ت ، هاتف : 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
�ملنفذ �سده : وي�ست �سبي�ض �ويل فيلد �سبايز - �ض م ح   عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - �ملنطقة �حلرة 

بجبل علي - �ملبنى رقم S60307  رقم مكاين : 3244594826 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
 S60307 : ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : مبنى على �ر�ض - �ملنطقة : جبل علي - رقم �لر�ض�

و�ملقدرة قيمتها ب��� )7.200.000( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/87 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع(  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي �سنرت 
 بناية ملك بنك دبي �لتجاري -�سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04/2121911  

�ملنفذ �سده : ح�سن هو�سنك �مريي بهز�دي 
عنو�نه :  �إمارة �ل�سارقة - �خلان - �لكورني�ض - برج �لنو�ر - �ل�سقة رقم 3204 - هاتف : 0501424298 

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
202 - ��سم  �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر���ض : 
�ملبنى : برج فيوز تاور بي - رقم �ملبنى : 2 - رقم �لعقار : 2002 - �مل�ساحة : 126.53 مرت مربع  و�ملقدرة قيمتها ب�� 

)2.042.934( درهم  - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/156 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لأول - فرع دبي 

عنو�نه : دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�ملنفذ �سده : فيفا للو�زم �ملنزلية - �ض ذ م م -  عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - �لرقة �سرق - �سارع بني يا�ض - بناية �مل�سرف 

�لعربي لا�ستثمار و�لتجارة �خلارجية - بالقرب من بلدية دبي - مكتب رقم )801( 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية : �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ض : 59 - رقم 
�ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : MED 78 - رقم �لعقار : 206 - رقم �لطابق : 2 - �مل�ساحة : 92 - مرتمربع و�ملقدرة قيمتها 

ب��� )693.195.00( درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم 2017/1655 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: ر�سيد مر�د خ�سروي بابادي  ، عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �ل�سطوة - مباين �حل�سيبه 

للجو�ئز �سارع �لثاين من دي�سمرب - بلوك بي �لطابق �مليز�نن - �سقة رقم 10 
�ملنفذ �سده : حممد عبد�هلل عبيد بن عوقد - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - مبنى فندق حياة ريجن�سي - �لطابق 

للنقليات  عوقد  بن  �سركة   -  206 رقم  مكتب   -  2
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ح�سة يف عقار - رقم �لر�ض : 283 - �ملنطقة : جمري� �لوىل - رقم 
�لبلدية : 1296 - 332 - �مل�ساحة )ح�سة �ملنفذ �سده( 338.17 مرت مربع - قيمة ح�سة �ملنفذ �سده : 4083403 

درهم -   ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2017/23 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع( 

 عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري 
-�سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 04/2121911 

 �ملنفذ �سده : تورج ح�سن عبا�سبور - عنو�نه : �إمارة دبي - تال �لإمار�ت - ميدوز  7 - �سارع 4 - فيا رقم  22 - �سندوق 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 6 - رقم �لر�ض : 2365 - �مل�ساحة : 

درهم   5.000.000.00  - �لكلية  �لقيمة   - مربع  مرت   806.12
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/1 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826  
�ملنفذ �سده : ر�سا ح�سنن حممد ح�سنن - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �لر�بعة - �لعقار رقم 1004 - رقم مكاين : 3244594826 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �لر�ض : 1004 - �ملنطقة : �لثنية 
ب�� )4.500.000.00(  و�ملقدرة قيمتها  540.05 مرت مربع    : �مل�ساحة    394  -  1704  : �لبلدية  �لر�بعة - رقم 

درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/135 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�سي�ض �لثانية - مبنى نيهال - �ض ب 1531 
�ملنفذ �سده : حممد فرهاد عثمان 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع برج خليفة - مبنى فندق �لعنو�ن : �سقة 2413 - دبي مول 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 157 - �ملنطقة : برج خليفة - ��سم �ملبنى 
: برج ليك هوتيل - �لعنو�ن : دون تاون - رقم �ملبنى : 1 - رقم �لوحدة : 5506 - رقم �لطابق : 55 - �مل�ساحة : 89.09 

مرت مربع - �لتقييم : 2.637.128.00 درهم -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/1 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826  
�ملنفذ �سده : طاهره ر�سا ر�سا ح�سنن  - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �لر�بعة - �لعقار رقم 1004 - رقم مكاين : 3244594826 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �لر�ض : 1004 - �ملنطقة : �لثنية 
ب�� )4.500.000.00(  و�ملقدرة قيمتها  540.05 مرت مربع    : �مل�ساحة    394  -  1704  : �لبلدية  �لر�بعة - رقم 

درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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حماكم دبي
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طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 
وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826  

�ملنفذ �سده : ر�سا ح�سنن حممد ح�سنن - و�آخرون 
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �لر�بعة - �لعقار رقم 1004 - رقم مكاين : 3244594826 

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �لر�ض : 1004 - �ملنطقة : �لثنية 
ب�� )4.500.000.00(  و�ملقدرة قيمتها  540.05 مرت مربع    : �مل�ساحة    394  -  1704  : �لبلدية  �لر�بعة - رقم 

درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/135 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�سي�ض �لثانية - مبنى نيهال - �ض ب 1531 
�ملنفذ �سده : حممد فرهاد عثمان 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع برج خليفة - مبنى فندق �لعنو�ن : �سقة 2413 - دبي مول 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 157 - �ملنطقة : برج خليفة - ��سم �ملبنى 
: برج ليك هوتيل - �لعنو�ن : دون تاون - رقم �ملبنى : 1 - رقم �لوحدة : 5506 - رقم �لطابق : 55 - �مل�ساحة : 89.09 

مرت مربع - �لتقييم : 2.637.128.00 درهم -  ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/1 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826  
�ملنفذ �سده : طاهره ر�سا ر�سا ح�سنن  - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �لر�بعة - �لعقار رقم 1004 - رقم مكاين : 3244594826 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2018/12/5 �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 تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف 
خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �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�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �لر�ض : 1004 - �ملنطقة : �لثنية 
ب�� )4.500.000.00(  و�ملقدرة قيمتها  540.05 مرت مربع    : �مل�ساحة    394  -  1704  : �لبلدية  �لر�بعة - رقم 

درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/62 بيع عقار مرهون             
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول  - �ض م ع - حاليا - بنك �خلليج �لأول - فرع دبي - �سابقا  

0504250774 - هاتف رقم   �لقبائل - موبايل رقم  �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز  دي��رة - �سارع  �إم��ارة دبي -   : عنو�نه 
 3185095299  : مكاين  رقم   04/6075105

�إم��ارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، يعمل �سريك لدى �سركة �ل�سدف  �ملنفذ �سده : �بر�هيم عبد�له �زور - عنو�نه : 
�لف�سي للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( �لكائن مقرها مبركز قرقا�ض للت�سوق - منطقة �ل�سبخة - حمل رقم  )8( بجو�ر مركز 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى  2018/12/5  �ل�ساعة  جوفيال لل�ساعات.   �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 

)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
لديه  ولكل من  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمن ل  �ي��د�ع  �ل�سر�ء من مو�طني  ر�غبي  وعلى 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  �عرت��ض على 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع 
 MED 54 : وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار :  �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 32 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى
MED 54 - �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لوحدة : 512 - رقم �لطابق : 5 - �مل�ساحة : 473.61 قدم مربع - رقم 

�لبلدية : 0 - 591  �لقيمة �لتقديرية : 378889  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول  - �ض م ع - حاليا - بنك �خلليج �لأول - فرع دبي - �سابقا  
0504250774 - هاتف رقم   �لقبائل - موبايل رقم  �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز  دي��رة - �سارع  �إم��ارة دبي -   : عنو�نه 

 3185095299  : مكاين  رقم   04/6075105
�إم��ارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، يعمل �سريك لدى �سركة �ل�سدف  �ملنفذ �سده : �بر�هيم عبد�له �زور - عنو�نه : 
�لف�سي للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( �لكائن مقرها مبركز قرقا�ض للت�سوق - منطقة �ل�سبخة - حمل رقم  )8( بجو�ر مركز 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى  2018/12/5  �ل�ساعة  جوفيال لل�ساعات.   �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 

)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
لديه  ولكل من  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمن ل  �ي��د�ع  �ل�سر�ء من مو�طني  ر�غبي  وعلى 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  �عرت��ض على 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع 
 MED 54 : وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار :  �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 32 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى
MED 54 - �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لوحدة : 512 - رقم �لطابق : 5 - �مل�ساحة : 473.61 قدم مربع - رقم 

�لبلدية : 0 - 591  �لقيمة �لتقديرية : 378889  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/204 تنفيذ عقاري             
�ب��ر�ج بحري�ت �جلمري� - مبنى برج   - ز�ي��د  �ل�سيخ  �سارع  دب��ي -  �إم���ارة   : زك��ري��ا  - عنو�نه  �لتنفيذ: ط��ارق خالد  طالب 

لجوناتاور - �لطابق رقم 27 - �سقة رقم 2725 - بجو�ر فندق موفنبيك 
�ملنفذ �سده : �سركة �بيار للتطوير �لعقاري )م�ساهمة مقفلة( - عنو�نه : �إمارة دبي - د�ون تاون - جاردينز - فندق �عمار 

 E313 كورت بال�ض - بالقرب من برج خليفة ودبي مول - مبنى �لتاجر ريزيدن�ض - �لطابق �لر�سي - مكتب رقم
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - وحده �سكنية حتت �لن�ساء - رقم �لر�ض 
139 - �ملنطقة : �ل�سفوح �لوىل - رقم �ملبنى : OLGANA - ��سم �ملبنى : OLGANA - رقم �لوحدة: 
درهم  1206030  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   93.37  : �مل�ساحة   -  372  -  1  : �لبلدية  رقم   -  2203

ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون             
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة -�سارع �لحتاد - بجو�ر ديره �سيتي �سنرت - بناية بنك دبي �لتجاري - �لطابق �لر�بع  
�ملنفذ �سده : عرب �لبحار خلدمات �لتوزيع �ملحدودة - �سركة منطقة حرة 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �ملنطقة �حلرة بجبل علي - جافز� جنوب - بناية رقم 10413 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : -  مبنى على �ر�ض - �ملنطقة : جبل علي 

- رقم �لر�ض : S10413 - �لقيمة �لتقديرية : 8800000 درهم  لعلى عطاء 
 ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/1794 تنفيذ جتاري             
طالب �لتنفيذ: حبيب بن �ي جي زيوريخ 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �م �ل�سيف - �سارع �ل�سيخ ز�يد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك �خلليج �لأول 
�ملنفذ �سده : جودم كا�سرو ماهار�ج كي�سن كا�سرو - و�آخ��رون  عنو�نه :  �إمارة دبي - جممع دبي لا�ستثمار - بلوك 3 - 

م�ستودع رقم 16 في�ض رقم 1 - �سركة ريائبل �نرتنا�سيونال لتجارة - ذ م م بالر�ساد 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم  �لر�ض 74 - رقم �لبلدية : 596 - 346 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى 
: �سوبها �يفوري 2 - رقم �لوحدة : 404 - �مل�ساحة : 138.43 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1650000 

درهم  - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/142 بيع عقار مرهون             
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود  - عنو�نه : �إمارة دبي - دبي - مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط 

، مدينة دبي لانرتنت - �ض ب : 66 ، دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنفذ �سده : �سريخان  فرنود ولد حممد مر�د - عنو�نه :  �إم��ارة دبي - دبي ، �جلمري� - نخلة �جلمري� - ج��اردن هوم 
، فروند �إي - فيا 78 - �لكائنة على قطعة �لر���ض  92 ، دبي - �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - 042266488  بريد 

 Sherkhanfarnood@hotmail.com : لكرتوين�
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �لر�ض : 92 - رقم �لبلدية : 5073 - 381 - �مل�ساحة: 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة    - درهم   9000000 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   620.58
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2017/204  تنفيذ عقاري             
�ب��ر�ج بحري�ت �جلمري� - مبنى برج   - ز�ي��د  �ل�سيخ  �سارع  دب��ي -  �إم���ارة   : زك��ري��ا  - عنو�نه  �لتنفيذ: ط��ارق خالد  طالب 

لجوناتاور - �لطابق رقم 27 - �سقة رقم 2725 - بجو�ر فندق موفنبيك 
�ملنفذ �سده : �سركة �بيار للتطوير �لعقاري )م�ساهمة مقفلة( - عنو�نه : �إمارة دبي - د�ون تاون - جاردينز - فندق �عمار 

 E313 كورت بال�ض - بالقرب من برج خليفة ودبي مول - مبنى �لتاجر ريزيدن�ض - �لطابق �لر�سي - مكتب رقم
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - وحده �سكنية حتت �لن�ساء - رقم �لر�ض 
139 - �ملنطقة : �ل�سفوح �لوىل - رقم �ملبنى : OLGANA - ��سم �ملبنى : OLGANA - رقم �لوحدة: 
درهم  1206030  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   93.37  : �مل�ساحة   -  372  -  1  : �لبلدية  رقم   -  2203

ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون             
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة -�سارع �لحتاد - بجو�ر ديره �سيتي �سنرت - بناية بنك دبي �لتجاري - �لطابق �لر�بع  
�ملنفذ �سده : عرب �لبحار خلدمات �لتوزيع �ملحدودة - �سركة منطقة حرة 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �ملنطقة �حلرة بجبل علي - جافز� جنوب - بناية رقم 10413 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : -  مبنى على �ر�ض - �ملنطقة : جبل علي 

- رقم �لر�ض : S10413 - �لقيمة �لتقديرية : 8800000 درهم  لعلى عطاء 
 ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      
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حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2017/1794 تنفيذ جتاري             
طالب �لتنفيذ: حبيب بن �ي جي زيوريخ 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �م �ل�سيف - �سارع �ل�سيخ ز�يد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك �خلليج �لأول 
�ملنفذ �سده : جودم كا�سرو ماهار�ج كي�سن كا�سرو - و�آخ��رون  عنو�نه :  �إمارة دبي - جممع دبي لا�ستثمار - بلوك 3 - 

م�ستودع رقم 16 في�ض رقم 1 - �سركة ريائبل �نرتنا�سيونال لتجارة - ذ م م بالر�ساد 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم  �لر�ض 74 - رقم �لبلدية : 596 - 346 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى 
: �سوبها �يفوري 2 - رقم �لوحدة : 404 - �مل�ساحة : 138.43 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1650000 

درهم  - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/142 بيع عقار مرهون             
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود  - عنو�نه : �إمارة دبي - دبي - مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط 

، مدينة دبي لانرتنت - �ض ب : 66 ، دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنفذ �سده : �سريخان  فرنود ولد حممد مر�د - عنو�نه :  �إم��ارة دبي - دبي ، �جلمري� - نخلة �جلمري� - ج��اردن هوم 
، فروند �إي - فيا 78 - �لكائنة على قطعة �لر���ض  92 ، دبي - �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - 042266488  بريد 

 Sherkhanfarnood@hotmail.com : لكرتوين�
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �لر�ض : 92 - رقم �لبلدية : 5073 - 381 - �مل�ساحة: 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة    - درهم   9000000 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   620.58
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/174 بيع عقار مرهون             
طالب �لتنفيذ: لويدز تي . ��ض . بي بنك بي . �ل. �سي 

عنو�نه : �إمارة دبي - �جلمري� - �سارع �لو�سل - مبنى بنك لويدزت�ض - ��ض بي مقابل حديقة �ل�سفا 
�ملنفذ �سده : �نريكو تودي�سكو جر�ند 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - �ر�ض رقم 170 - مبنى �ملرجان 2 �لطابق 12 - �سقة رقم 1209 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�سقة �سكنية : رقم �لر�ض : 170 - رقم �ملرجان : 2 - �ملنطقة : مر�سى دبي - ��سم �ملبنى : �ملرجان - 2 - رقم 
�لوحدة : 1209 - رقم �لطابق : 12  - رقم �لبلدية : 551 - 392 - �لقيمة �لتقديرية : 1320730  درهم 

ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2016/174 بيع عقار مرهون             

طالب �لتنفيذ: لويدز تي . ��ض . بي بنك بي . �ل. �سي 
عنو�نه : �إمارة دبي - �جلمري� - �سارع �لو�سل - مبنى بنك لويدزت�ض - ��ض بي مقابل حديقة �ل�سفا 

�ملنفذ �سده : �نريكو تودي�سكو جر�ند 
عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - �ر�ض رقم 170 - مبنى �ملرجان 2 �لطابق 12 - �سقة رقم 1209 

�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة    2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  �نه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبن يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�سقة �سكنية : رقم �لر�ض : 170 - رقم �ملرجان : 2 - �ملنطقة : مر�سى دبي - ��سم �ملبنى : �ملرجان - 2 - رقم 
�لوحدة : 1209 - رقم �لطابق : 12  - رقم �لبلدية : 551 - 392 - �لقيمة �لتقديرية : 1320730  درهم 

ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/29 بيع عقار مرهون     

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري - 

�سندوق بريد رقم : 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 2121911 /04 
بناية   - في�سل  �مللك  �سارع   - �ل�سناعية   - �لقيوين  �م  �إم��ارة    : عنو�نه  �هلل مق�سودي   عزيز  ر�سا  : حممد  �ملنفذ �سده 

عبد�للطيف حممد �لزرعوين - م�سنع �لبحر للبا�ستك و�لدو�ت �ملنزلية هاتف رقم : 0506458025 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/12/5 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية : �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ض : 11 - رقم �ملبنى : 8 ��سم �ملبنى : وي�ست هايت�ض - 1 - رقم �لعقار 

: 702 - �مل�ساحة : 205.04 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )2.207.030( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/69 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - �ض م ع حاليا - بنك �خلليج �لول - فرع دبي �سابقا 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق بجو�ر مركز �لقبائل - موبايل رقم : 0504250774 - هاتف رقم 
 3185095299  : مكاين  رقم   04/6075105

�ملنفذ �سده : �بر�هم عبد�له �زور  
عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، يعمل �سريك لدى �سركة �ل�سدف �لف�سي للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( 

�لكائن مقرها مبركز قرقا�ض للت�سوق - منطقة �ل�سبخة - حمل رقم )8( مكاين رقم 2920795818 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/12/5 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ض : 32 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : MED 54 - رقم �لعقار : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة    - درهم   )331.528( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   44  : �مل�ساحة   -  513

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2015/180 تنفيذ عقاري      

طالب �لتنفيذ: �ماك للتمويل -  �سركة م�ساهمة عامة  عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - منطقة تال 
�لإمار�ت - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مركز �عمار لاعمال - مبنى رقم 3  - �لطابق �لول 

�ملنفذ �سده : عارف عبيد �سيف عبيد �ل�سويدي  
عنو�نه :  �خر عنو�ن معلوم - �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - حمي�سنة �وىل - �سارع 46 - فيا رقم 6. 

�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/12/5 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع 
تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. 

وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�ر�ض مبنية - رقم �لر�ض : 615 - �ملنطقة : حمي�سنة �لوىل - �مل�ساحة : 1393.55 مرت مربع - �ملقدرة ب��� 

)4.600.000( درهم   ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2017/29 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي �لتجاري - 
�سندوق بريد رقم : 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم : 2121911 /04 

بناية   - في�سل  �مللك  �سارع   - �ل�سناعية   - �لقيوين  �م  �إم��ارة    : عنو�نه  �هلل مق�سودي   عزيز  ر�سا  : حممد  �ملنفذ �سده 
عبد�للطيف حممد �لزرعوين - م�سنع �لبحر للبا�ستك و�لدو�ت �ملنزلية هاتف رقم : 0506458025 

5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/12/5 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية : �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ض : 11 - رقم �ملبنى : 8 ��سم �ملبنى : وي�ست هايت�ض - 1 - رقم �لعقار 

: 702 - �مل�ساحة : 205.04 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )2.207.030( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/69 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - �ض م ع حاليا - بنك �خلليج �لول - فرع دبي �سابقا 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق بجو�ر مركز �لقبائل - موبايل رقم : 0504250774 - هاتف رقم 
 3185095299  : مكاين  رقم   04/6075105

�ملنفذ �سده : �بر�هم عبد�له �زور  
عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، يعمل �سريك لدى �سركة �ل�سدف �لف�سي للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( 

�لكائن مقرها مبركز قرقا�ض للت�سوق - منطقة �ل�سبخة - حمل رقم )8( مكاين رقم 2920795818 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/12/5 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 
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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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 �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ض : 32 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : MED 54 - رقم �لعقار : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة    - درهم   )331.528( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   44  : �مل�ساحة   -  513

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2015/180 تنفيذ عقاري      

طالب �لتنفيذ: �ماك للتمويل -  �سركة م�ساهمة عامة  عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - منطقة تال 
�لإمار�ت - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مركز �عمار لاعمال - مبنى رقم 3  - �لطابق �لول 

�ملنفذ �سده : عارف عبيد �سيف عبيد �ل�سويدي  
عنو�نه :  �خر عنو�ن معلوم - �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - حمي�سنة �وىل - �سارع 46 - فيا رقم 6. 

�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/12/5 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �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 من مو�طني �لدولة  �يد�ع 
تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 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�ساريف خال ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. 

وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�ر�ض مبنية - رقم �لر�ض : 615 - �ملنطقة : حمي�سنة �لوىل - �مل�ساحة : 1393.55 مرت مربع - �ملقدرة ب��� 

)4.600.000( درهم   ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3763 تنفيذ جتاري
جمهول  �ل�سميلي   ث��ال��ث  ب��ن  عبيد  حممد  ع��ب��د�هلل  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �لهال �ض.م.ع - مكبت �إد�رة 
�أق��ام عليك  قد  �بر�هيم �جلرمن  ��سماعيل  �لبحر وميثله:علي  برج  -ف��رع 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )132168.82(
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/4007 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سدهم/1- جموهر�ت كاين ميل �ض.ذ.م.م 2- ر�جو كاين ميل جي 
فرجي�ض 3- �يلياما ر�ج��و �ج��ي ج��ورج 4- ه��اوي ر�ج��و ر�ج���و  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/هيلينا ر�جو كانيميل وميثله:ريا�ض عبد�ملجيد 
حممود �لكبان قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )33466( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/4114 تنفيذ جتاري

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ع����ادل حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ح�����س��ب��ان  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/مرو�ن حممد �من عبد �لغفار �خلوري 
�أقام  قد  �ملطرو�سي  �لعظب  عبد�هلل  ح�سن  عي�سى  وميثله:عبد�لعزيز 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
به وقدره )125900( 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 خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3987 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيجما �نرتبر�ي�سز ميدل �ي�ست �ض.ذ.م.م  جمهول 
�لدولية  �لتنفيذ/موؤ�س�سة �لرمال للتجارة  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
وميثله:جا�سم حممد �سليمان علي حممد �ملعيني قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )345081( 
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 خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/1053 تنفيذ �شرعي
�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد مو�سى ر�سيد حتامله  جمهول حمل �لقامة 
وميثله:ريا�ض  ح�سن  ع���ارف  �خ��رت  �لتنفيذ/يا�سيمن  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد 
�عاه و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:78/2018 �حو�ل 
�ساما  دره��م   )1967.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  م�سلمن  نف�ض 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ل�ستحقاق وعليه  تاريخ  و�مل�ساريف من  للر�سوم 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1492  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- تيريي �كويا م.م.ح )حاليا( �سابقا �سيمباو�جن �جنينريز 
�آند كون�سرت�ك�سنز ميدل �ي�ض �ف رد �آي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف 
ذ�ت  �لعربية(  �لملونيوم  �سركة  )�سابقا  ����ض.ذ.م.م  �ملنيوم  لان�ساء�ت  �لغرير   /
م�سوؤولية حمدودة وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ 

�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/2305 جتاري كلي بتاريخ:2017/10/25     
�سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/12/10 �ملو�فق  �لثنن   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/1000 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع

وميثله:ر��سد حممد �سعيد بوج�سيم 
�ب��ر�ه��ي��م �ملرزوقي  �مل��ط��ع��ون ���س��ده:1- حممد ع��ب��د�هلل حممد  ب��اع��ان 
�ملذكور  �لطعن  �أق��ام عليكم  �لطاعن  باأن  نعلنكم  �لقامة  جمهول حمل 
للرد على  وذل��ك  �لتمييز  �ىل حمكمة  عليكم �حل�سور  ويتوجب  �أع��اه 

�سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/1515  احوال نف�س م�شلمني
�ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  �سفيق ماعب  جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1- ط��ال  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سيفان   بن  �حمد  �بر�هيم  وميثله:غازي  �لباروكي  �سولف 
ومو�سوعها 1- �لز�م �ملدعي عليه بتطليق �ملدعية طلقة بائنة لتو�فر �أ�سباب �لطاق 
لل�سرر 2- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية موؤخر �ل�سد�ق ووفقا للثابت بالعقد 
3- �لز�م �ملدعي عليه بامل�ساريف و�لر�سوم ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم  �لحد �ملو�فق  2018/12/9   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )9( يف مبنى �لحو�ل 
�ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/10659  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ه��ي�����س��ك��و ج��ل��وب��ال ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة جم��ه��ول حمل 
�أقام  ق��د  �ل�سيد حم��م��د حم��رو���ض  �مل��دع��ي /ب���ال لطفي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )33195( 
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 
�لثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186093170AE:ل�سكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2018/12/11 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11026  عمايل جزئي

جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  لاعمال  �سفيان  1-حم��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  قد  �سامل عطية  �ملدعي /حممد حممد متويل  �ن  �لقامة مبا  حمل 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20180( 
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 
�لثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186455624AE:ل�سكوى�
فاأنت  لذ�   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2018/12/8 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10754  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  1-�ل��ن��ريب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  عبد�لوهاب  عرفه  حممود  /عرفه  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
 )13050( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى 
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�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186050414AE:ل�سكوى�
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2018/12/6 �مل��و�ف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/10936  عمايل جزئي
���������ض.ذ.م.م جمهول  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-�ل����ن����ريب  �ىل 
�أق���ام عليك  �مل��دع��ي /�ل�سيد علي حممد �ح��م��د ق��د  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
 )4000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
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 
�لحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB186049901AE:ل�سكوى�
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ض   10.00 �ل�ساعة   2018/12/9 �مل��و�ف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11502  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ليايل �لربز جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�سكري حممود �بر�هيم �سقر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
 )2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهم   )49928( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
 MB186278912AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره��م 
�ض   10.00 �ل�ساعة   2018/12/17 �ملو�فق  �لثنن  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7937  عمايل جزئي
�لقامة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  1-�سكوربل�ض   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�حمد  حممد  وميثله:يو�سف  ���س��ان��در�  روب  دي��ف  /هيمان�سو  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �حل��م��ادي  يو�سف 
و�لر�سوم  درهم  وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  وقدرها )96845  عمالية 
و�مل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/9 �ل�ساعة 08.30 �ض 
بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4991  تنفيذ عمايل 
�ملنفذ �سده/1- �سيدلية مارينا كري 2 - فرع من �سيدلية مارينا  �ىل 
ح�سن  �لتنفيذ/فاطمه  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
�مل��ذك��ورة �عاه  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق����ام  عليك  �ب��ر�ه��ي��م زي����د�ن  ق��د 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4489( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )725( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/348  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- �بوكمال حممد �لدين حممد كمال �لدين جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حممد جا�سم عبد�ل�سام .

�لبتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����س���ت�������س���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )40.000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �إل���ز�م  ب��ت��اري��خ:2018/7/31 

للمدعي و�لر�سوم و�مل�ساريف .  
ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأم��ر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/4207 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لهنا لاد�رة �ملن�ساآت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
����ض.ذ.م.م  و�لع���ان  للدعاية  �ساين  �لتنفيذ/جر�فيك  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
قد  �ملعيني  حممد  علي  �سليمان  حممد  وميثله:جا�سم  ومتثلها/مرمي 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )272075.5( 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 خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

           يف الدعوى رقم 2018/4138 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- روم��اري��ك��و ك��اد�ن��و ري���دون  جمهول حم��ل �لقامة 
مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/م��اري�����س��ي��ل م���ولن���ا ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة ذ.م.م 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ح��د�د  علي  حممد  وميثله:�بر�هيم 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )138722( 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 خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
           يف الدعوى رقم 2018/3883 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سدهما/1- م�ساريع ر�ديا �ض.ذ.م.م 2- علي ح�سن حميد�وي  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �سادر�ت �ير�ن - �لفرع 
و�لز�مك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لرئي�سي 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )384249.50( درهم بالت�سامن و�لتكافل �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3923 تنفيذ جتاري
�����ض.ذ.م.م  جمهول  للمقاولت  �سي  �ن  �ي��ه  �سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لدولية  �لتنفيذ/موؤ�س�سة �لرمال للتجارة  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�أق����ام عليك  �مل��ع��ي��ن��ي ق��د  ومي��ث��ل��ه:ج��ا���س��م حم��م��د �سليمان ع��ل��ي حم��م��د 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )73172.93(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/613 تنفيذ عقاري

�لتنفيذ/نور بنك  �ن طالب  ت��وري  جمهول حمل �لقامة مبا  �ملنفذ �سده/1- �حمد  �ىل 
ر��سد  جابر  حممد  ر��سد  وميثله:جابر  ����ض.م.ع  �ل�سامي  ن��ور  بنك   - عامة(  )م�ساهمة 
�ل�سامي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر 
يف �لدعوى رقم:339-2018 عقاري كلي بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )46897.50( درهم �ىل 
�ملربمة عن  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية  ف�سخ   -2 �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
قطعة �لر�ض رقم )1264( منطقة ند ح�سة وبالز�م �ملدعي عليه بت�سليم �لعقار للمدعي 
خاليا من �ل�سو�غل وبالغاء ��سارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملنتهية بالتملك( �لو�ردة ب�سهادة 
�مللكية ل�سالح �ملدعي عليه وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/626 تنفيذ عقاري

�سينغ  جمهول حمل  �ساركتي  بن  كومار  موني�ض   -2 كومار  ر�ين  ري�سا  �ملنفذ �سدهما/1-  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ن��ور ب��ن��ك )م�ساهمة ع��ام��ة( - ب��ن��ك ن���ور �ل���س��ام��ي ����ض.م.ع 
وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
�ملبلغ �ملنفذ به  و�لز�مكم بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رق���م:2018-214 عقاري كلي بدفع 
وقدره )46722.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- ف�سخ �لعقد �ملربم بن �لطرفن 
بخ�سو�ض �لوحدة رقم 2703 مب�سروع وي�ست هايت�ض 6 �لكائنة مبنطقة �خلليج �لتجاري وبرد 
�ل��و�ردة يف �سهادة  �لعبارة  د�ئ��رة �لر��سي و�لم��اك ل�سطب  �لعقار للمدعي ومبخاطبة  حيازة 
�مللكية ب�ساأن ترتيبات �لجارة �ملنتهية وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/307  ا�شتئناف مدين
�ىل �مل�ستاأنف/1- حممود ح�سن �بر�هيم حافظ جمهول حمل �لقامة مبا 
�نك �قمت �لدعوى �ملذكورة �عاه �سد �مل�ستاأنف �سدها/�سلمى �سعيد �من 
�لف�سل  ب��ت��اري��خ:201/10/29/ وقبل  بان قررت  نعلنكم  �حمد �سام وعليه 
�مل�ستاأنف �سدها �سلمى �سعيد �من  �ملتممه �ىل  �ليمن  �ملو�سوع توجيه  يف 
�ملو�فق:2018/12/6  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  ح��ددت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23:ل�ساعة:10:00 �سباحا يف �لقاعة�

�و من ميثلكم قانونا و�ل �ستجري حماكمتكم غيابيا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1218  ا�شتئناف جتاري    

غلوبال  ����ض  دي  �أو   -2 بهاتيا   ر�م  �ساجنيف   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
د�ينمك  �أورينتالز   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  م.د.م.����ض 
�سوليو�سنز  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2018/64 
جتاري كلي بتاريخ:2018/1/14  وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   �ل�ساعة   2018/12/5
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1211  ا�شتئناف جتاري    
جمهول  م.م.ح  للخر�سانات  لي��ن  �سيلفر   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �سادر�ت �ير�ن �لفرع �لرئي�سي  
قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/1827 جتاري كلي 
ب���ت���اري���خ:2018/5/29      وح��ددت لها جل�سه ي��وم �لرب��ع��اء  �ملو�فق 
 ch2.D.19 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   �ل�ساعة   2018/12/12
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1652  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سيد ح�سن �سيد �بو �لقا�سم معن �سمد�ين 2- 
حممود علي �كرب مزروعي قم�سري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف 
/ بنك �سادر�ت �ير�ن �لفرع �لرئي�سي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم 2017/1512 جتاري كلي بتاريخ:2018/7/17      وحددت لها 
جل�سه يوم �لثنن  �ملو�فق 2018/12/10 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1726  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سيد حممد �سيد نعمت �له �حمديان 2- قدرت �له 
جميد مع�سوري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �سادر�ت 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د  �لرئي�سي   �ل��ف��رع  �ي���ر�ن 
لها جل�سه  ب��ت��اري��خ:2018/7/26 وح���ددت  كلي  رق��م 2017/1842 جت��اري 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1238  ا�شتئناف جتاري    
�كرب  علي  حممود   -2 �سرو�ض  علي  م�سطفى   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
مرزوعي قم�سري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �سادر�ت 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د  �لرئي�سي   �ل��ف��رع  �ي���ر�ن 
لها جل�سه  ب��ت��اري��خ:2018/5/31 وح���ددت  كلي  رق��م 2017/1860 جت��اري 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/12/5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2057  ا�شتئناف جتاري    

تيمور مالمريي جمهول حمل  دو�ست  �سب   -1 �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
�لرئي�سي  قد  �لفرع  �ي��ر�ن  ���س��ادر�ت  بنك   / �مل�ستاأنف  �ن  �لقامة مبا 
جتاري   2018/310 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف 
ب���ت���اري���خ:2018/2/19  وح���ددت لها جل�سه ي��وم �لرب��ع��اء  �ملو�فق  كلي 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/12/19
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1378  ا�شتئناف مدين    

�مل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/1- ع��ب��د�جل��ب��ار ح��اج��ي �سيكندر جم��ه��ول حمل  �ىل 
�لوطنيه للتاأمن فرع دبي  �مل�ستاأنف / �سركة �لبحريه  �ن  �لقامة مبا 
قد  �خل��زرج��ي   ح�سن  �ل�سيخ  ب��ن  �حمد  �ل�سيخ  حممد  وميثله:ماجد 
مدين   2017/2827 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف 
�ملو�فق  ي��وم �لثنن   ب��ت��اري��خ:2018/10/14 وح��ددت لها جل�سه  جزئي 
2018/12/10 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2173  ا�شتئناف عمايل    

�أبوبكر عمر �سعد عمر �ل�سعدي �ل�سحي  �مل�ستاأنف �سده/ 1- حممد  �ىل 
�ل�سامي   �بوظبي  /م�سرف  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
عمايل   2018/4234 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد 
ي��وم �خلمي�ض  �ملو�فق  ب���ت���اري���خ:2018/8/8    وح���ددت لها جل�سه  جزئي 
وعليه   ch1.A.4 رقم  بالقاعة  �سباحا    11.00 �ل�ساعة   2018/12/20
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1386  ا�شتئناف جتاري    
�م��ري ح�سن   -2 ب��ور  ج��ايل  علي  نياز  1- ح�سن  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لق��ام��ة مبا  �روري جم��ه��ول حم��ل  عبا�ض  قمر   -3 ب��ور  ج��ايل  ح�سن 
�ل�سادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف  �ي��ر�ن  قد  بنك �سادر�ت   / �مل�ستاأنف  �ن 
ب��ت��اري��خ:2018/6/21 وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2017/972 جتاري كلي 
جل�سه يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2018/12/4 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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 •• دبي - د.حممود علياء

�لثقافة و�لعلوم بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة  �حتفلت ندوة 
جمل�ض  رئي�ض  �ل��ب��دور  ب��ال  بح�سور   47 �ل���  �لوطني  باليوم 
�إد�رة �لندوة وعلي عبيد �لهاملي نائب �لرئي�ض و�أع�ساء جمل�ض 
�لإد�رة و�سعيد �لنابودة �ملدير �لعام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة 
وعبد�ل�سكور  �ل��غ��ري��ر  وج��م��ال  ح�سن  وع��ب��د�ل��غ��ف��ار  و�ل��ف��ن��ون، 
�لفار�ض ود. عبد�خلالق عبد�هلل، وباقة  تهلك. ود. عبد�لرز�ق 

من �ملحبن و�جلمهور.
��ستهلت �لحتفالت بتوقيع كتاب �لريا�سة يف فكر ز�يد ملحمد 
�جلوكر، وكتاب �لإمار�ت يف �لقلب لل�ساعر د. طال �جلنيبي. 

بكلمة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  فعاليات  �كتملت  �ل��ن��دوة  م�سرح  وع��ل��ى 
عائ�سة �سلطان ع�سو جمل�ض �إد�رة �لندوة قالت فيها: يف ذ�كرة 
ل  خالد  كيوم  �لوحدة  ي��وم  ،�أو  �ل�ستقال  ي��وم  يطل  �ل�سعوب، 
ي�سبهه �أي يوم �آخر، يوم ي�سبه �لعيد �أو �لنت�سار، يوم تهزك فيه 
�لأغنيات �لوطنية �لتي تبثها �لإذ�عات و�أجهزة �لتلفزة، وتتذكر 
�أنك و�أنت طالب �سغري تكون يف �أكرث حالتك �بتهاجا يف هذ� 
�ليوم، �إذ حتيي �لعلم متحفز�ً كمن �سيذهب �إىل معركة، وتردد 

كلمات �لن�سيد �لوطني كاأنك تقبل جبن �حلياة.
هيِ �لَعايليِ �إىل �لأَعلى  ْجديِ َ رُي مبيِ �سباح �خَلرْييِ َيا َوطَناً َي�سيِ

قَنا َرْملََها و�ل�َسْفَح و�ل�ُسْطاآَن و�ل�َسْها  وَيا �أْر�َساً َع�سيِ
 و�أ�سافت �سلطان، هكذ� نحن ممتلئن بالإمار�ت مذ كنا �سغار�ً 
جد�ً بالكاد نتعرف حروف �لأبجدية، ولدنا وولد �لوطن معنا 

وفينا.
كان كاأحدنا، كان �سديقنا �لذي كرب معنا، وكربنا نحن به، ومعا 
�سهدنا كيف تنمو �لأوطان حبا، وكيف تتطور وتزدهر وت�سري 

هوية و�نتماء وبيتا و�سماء ونهار� و�أمنيات ل حدود لها.
حن �أ�سرق وعينا، عرفنا �أن �لوطن �أر�ض وبيت، و�أنه �حلي �لذي 
على  �سهرن  �للو�تي  �جلميات  �لأم��ه��ات  و�أ���س��و�ت  فيه،  ولدنا 
تربيتنا بد�أب ليقدمننا له، عرفنا �أنه �لذ�كرة و�لرت�ب ومر�بع 
�ملدر�سة  و�أن���ه  �لبهي،  �لعمر  �سنو�ت  يف  �للعب  وط��رق��ات  �للهو 
�لكتاب و�لطبا�سري  و�أنه  �مللونة  و�لأ�سحاب و�لدفاتر و�لأقام 
و�ل�سهل  و�لبحر  و�ملطر  و�لغيم  �لزرقاء  �ل�سماء  و�أنه  و�ملعلمة، 
�ل��وط��ن هو  �أن ه��ذ�  و�جل��ب��ل، و�أن���ه �ل�سحر�ء و�ل��رخ��اء، عرفنا 
ز�يد �لأب و�ملوؤ�س�ض و�لباين �لكبري �لذي لول روؤيته وب�سريته 
وحكمته ما كانت �لإم���ار�ت ول ك��ان �لحت��اد ومل��ا �متلكنا وطنا 

كالإمار�ت نباهي �ليوم به �لعامل كله .
�إذ يجل�سان  ز�ي��د ور��سد  �لإم���ار�ت هي حلم  �أن  و�أك��دت �سلطان 
على رمال �ل�سحر�ء قبل �أكرث من �سبع و�أربعن �سنة يخططان 

لهذ� �ليوم �لذي نعي�سه نحن �ليوم.
و�لإمار�ت هي �لأم �لب�سيطة �لتي ل تعرف �لقر�ءة ول �لكتابة 
لكنها ككل �أمهات �لإمار�ت قدمت بف�سل �هلل وب�سرية ز�يد كل 

هوؤلء �لأبناء �ملتفانن يف حب وخدمة �لإمار�ت.
و�لإ�سامي  �لعربي  و�لنتماء  �لأ�سيل  �ل��رت�ث  هي  و�لإم���ار�ت 

�لعميق وهي �لت�سامح مع �جلميع و�لنفتاح على �لآخر 
وهي �لإميان باملر�أة معلمة وطبيبة و�أ�ستاذة جامعية وبرملانية 
�ملحافل  �أك���رب  يف  ومتحدثة  حربية  ط��ائ��ر�ت  وق��ائ��دة  ووزي����رة 

و�ملنتديات �لعاملية 
�ل�سورة  ت��ل��ك  لي�ست  �لإم������ار�ت  ق��ائ��ل��ة:  ���س��ل��ط��ان  و����س��ت��ط��ردت 
جما  باعتبارها  ي�سورها  �أن  للبع�ض  يحلو  �لتي  �لفلكلورية 
�أو  بال�سكر  مغمو�سا  �خلبز  من  ونوعا  حناء  ونقو�ض  خيمة  ،و 

�لع�سل..
�أحبتي دولة �لرجال �لعظام و�لن�ساء �ل�ساخمات..  �لإم��ار�ت يا 
و�جلامعات  و�لقت�ساد  وبالجتهاد  و�لعمل  باجلد  لت  �ُسغيِ دولة 

و�لتخطيط.
�لإمار�ت هي بر�مج �لف�ساء وخليفة �سات .

وهي جموع �ل�سباب �لتي تتلقى �أف�سل �لعلوم يف �أف�سل جامعات 
�لعامل.

وهي �لطموح �لذي ل �سقف له.
يعي�ض  وه���و  ما�سيه  ين�سى  ل  �ل���ذي  �مل�ستقبل  ه��ي  �لإم�����ار�ت 

حا�سره بطماأنينة.
ه��ذه ه��ي �لإم�����ار�ت.. �ل��وط��ن �لنبيل �ل���ذي �أخ��ذن��ا م��ن �أيدينا 
مبحبة ولقننا كيف نحبه؟ وملاذ� علينا �أن نخاف عليه؟ فاأحببناه 

�أكرث من �أنف�سنا!
�ل�سيا�سة، هي  �لو�قع ويف  �لإم���ار�ت يف  �أن  ورك��زت �سلطان على 
و�حدة من �أكرث دول �لعامل تقدما ومناء و��ستقر�ر�، لكن �لأهم 
�أنها و�حدة من �أكرث �لبلد�ن �لتي ت�سكل قيادته حالة ��ستثنائية 
مل تتكرر يف   �لوطن �لعربي كله و�ل�سرق �لأو�سط خال �لتاريخ 
ومن�سجمة  متناغمة  عاقة  خلق  من  متكنت  قيادة  �حل��دي��ث، 
بينها وبن �لوطن و�أبنائه، ما جعل �لإم��ار�ت منوذجاً حقيقياً 
جعل  وم��ا  و�لبناء،  و�لثقافة  و�لقت�ساد  �ل�سيا�سة  �سعيد  على 
فكرة �لحتاد �لفكرة �لأهم و�لأكرث ر�سوخاً يف �لوجد�ن �ل�سعبي 
عند كل �لأجيال، �لفكرة �لتي �رتبطت بعطاء و�أبوة و�إميان ز�يد 

�لذي خط على رمال �ل�سحر�ء ذ�ت يوم وب�سحبة �أخيه �ملغفور 
له �ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم خطوطا عميقة كانت �أعمق 
�أينع بعد  من وعد ،وم��ن عهد، ومن يقن، خطوط حلم كبري 
ب��اأن��ه �لطريق و�مل�سري  �آم���ن ز�ي���د  زم��ن ق�سري دول���ة و�حت����اد�، 

و�مل�ستقبل لكل �لإمار�تين.
�لربعن  تتجاوز  �سنو�ت ل  كانت منذ  �لتي  �لإم���ار�ت  وه��ا هي 
عاما جمرد خطوط على رمال �ل�سحر�ء، ها هي كما نعي�سها 
معا: �إن�سان متح�سن بالعلم و�لأمل، قيادة ر�سيدة ت�سق �لطريق 
للم�ستقبل بقوة �لحتاد وتعاليم ز�يد وقيمه وحكمته، بناء�ت يف 
كل �ملجالت، و�إجناز�ت على جميع �لأ�سعدة، و�سمعة دولية من 
ذهب وبريق، ها هي �لإمار�ت �لتي �أر�دها �حلكيم �لكبري ز�يد: 
�أحامكم �لتي متاأ  �أنتم ن�ساء ورجال، �سيبا و�سبابا وكل  �إنها 
قلوبكم وقلوب كل �لذين يعي�سون على �أر�سها م�سانة كر�متهم 

وحقوقهم و�أحامهم.
وختمت �سلطان قائلة رحم �هلل ز�يد �لأب �لباين �ملوؤ�س�ض .

ورحم �هلل كل �ملوؤ�س�سن �لذين �آمنو� بالحتاد معه ووقفو� �إىل 
جانبه. 

وحفظ �هلل �لإمار�ت من كل �سوء ومكروه .
وعقب هذه �لكلمة �ملفعمة بحب �لوطن و�لبذل و�لعطاء �ألقى 

�ل�ساعر حممود نور ق�سيدة قال فيها:
���������َد �إْن ُت�َب���اهي ��ْن �أْر�ضيِ ز�ييِ �أَن��ا ميِ
�أَُب��اهي ُك����لَّ َم�ْج������ٍد يف �ل�ُوُج�����وديِ

����ُد َق�����ْد َب�َنىٰ َوَط��ًن�ا َو�َس�ْع���ًب��ا َف��َز�ييِ
�����ا ُح������ُدوديِ َو�أَْل�َه�َم�ن����ا �ل�َح�َي�����اَة بيِ

 
َو�أَْوَرَث��َن����ا �ْل�َك�����َر�َم���َة َو�ْل�َم�َع������ايل
�ْب�������َل �لأ�ُس������وديِ َو�أَْوَرَث َم�ْج�������َدُه �سيِ
�����ٍد ْب��نيِ �ُس�ْل�����ط�ا �ي�����َف��ًة ْب���َن ز�ييِ َخ�ليِ

�ي�����ديِ �سيِ �ْلَع�ْه��ديِ �ل��رَّ َن ُم��ويف �ل�َع�ْه��ديِ ليِ
 

وتغنى �ل�ساعر د. طال �سامل �جلنيبي بق�سيدته قائًا:
يا ز�يد كم كنت خري� عارما

كم كنت عقا نافذ�ً وح�ساما
كم كنت رمز�ً للتطور عندما

وجهت �أن نهدي �لف�ساء �أناما
 

يا �أيها �لوطن �ملعانق فخره
ُدم للوجود ق�سيدة وو�ساما

�كتب مباء �لبذل ق�سة وحدٍة
�سبقت فجاوز و�قع �أحاماً

 
و�ألقى �ل�ساعر عبد�هلل �لهدية ق�سيدة قال فيها:

هذي بادي بنى تاريخها رجل
بل �أمة هو بالأجماد يعترب

ذ� ز�يد �خلري من �أر�سى دعائمها
حتى غدت �آية باحل�سن ت�ستهر

�سلت عليه تر�تيلي و�أدعيتي
و�سافحته باآيات �لر�سا �ل�سور

وذ� حممد نب�ض �حلياة وذ�
من يغزل �لنور حن �لنور ي�سترت

 
وب��ع��د ه���ذه �ل��ب��اق��ة م���ن ق�����س��ائ��د ح���ب �ل���وط���ن ج����اءت �لنغمة 
و�ملو�سيقي باأغاين وطنية للمطرب �لإمار�تي ح�سن علي �سغف 

بها وتغنى معها �حل�سور.
�إنتاج  »�ل�ساعر �حلكيم«  بعر�ض م�سرحية  �لحتفالت   وختمت 
و�إخر�ج  �حلليان  مرعي  تاأليف  و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي  هيئة 
بناء  م��ر�ح��ل  �مل�سرحية  و��ستعر�ست  ���س��ال��ح،  ع��ب��د�هلل  م���رو�ن 
و�ملعرفة  و�لبحث  �لتعليم  عرب  باأبنائها  قوتها  وتعزيز  �لدولة 
ونالت �مل�سرحية كثري� من �ل�ستح�سان و�لت�سفيق ملا ت�سمنته 

من لقطات موؤثرة �ألهبت م�ساعر وحما�ض �جلمهور.

اليوم الوطني 47 يف ندوة الثقافة والعلوم

لعام  �ملعلومات  ومر�كز  �ملكتبات  يف  �ملتميز  �مل�سروع  جائزة  �ملكتبي”  �ل�سارقة لاأدب  “جائزة  نالت 
�لعربي  �لحت��اد  موؤمتر  خال  “�علم” وذل��ك  و�ملعلومات  للمكتبات  �لعربي  “�لحتاد  من   2018
للمكتبات و�ملعلومات يف ن�سخته �ل�29 �لذي عقد موؤخر� يف �ل�سود�ن حتت عنو�ن “�لتقدم �إىل �لأمام 
بالعامل  و�لأر�سيف  و�ملعلومات  �ملكتبات  يف  �ملتخ�س�سة  و�لحت��اد�ت  �جلمعيات  لدور  م�ستقبلية  روؤي��ة 

�لعربي«.

/�ملكتبات  �ملعلومات  موؤ�س�سات  بقيمة  �لوعي  ن�سر  �إىل  �ملكتبي”  ل��اأدب  �ل�سارقة  “جائزة  وتهدف 
و�لأر�سيفات / و�إبر�ز دورها يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف خمتلف مناحي �حلياة �لبحثية و�ملعرفية 
د�خل عاملنا �لعربي وتقدمي روؤى وجتارب تطبيقية جديدة ت�ساهم يف �لنهو�ض بعلوم �ملكتبات و�لوثائق 
و�لأر�سيف و�ملعلومات �إىل جانب �مل�ساهمة يف �لنهو�ض بالبحوث و�لدر��سات وت�سجيع �لباحثن على 

�بتكار وخلق �أمناط جديدة من �لروؤى �لبحثية و�لتطبيقية يف جمال �ملكتبات و�لوثائق و�ملعلومات.
لا�سرت�ك  �لأر�سيف  ودور  و�ملكتبات  �جلامعات  يف  �لباحثن  �هتمام  ��ستقطاب  �إىل  �جلائزة  وت�سعى 
�جلديدة  �لعلمي  �لبحث  مبناهج  �لتوعية  بهدف  �جل��ائ��زة  جم��ال  نطاق  يف  تدخل  �لتي  باأبحاثهم 
�لنظم  بناء وتطوير  و�ملعلومات يف  و�لأر�سيف  �ملكتبات  تقدمها  �لتي  �لإ�سهامات  �ل�سوء على  و�لقاء 
�لإد�رية و�ملعلوماتية يف �لعامل �لعربي وكذلك دورها يف عمليات �لتخطيط �ل�سرت�تيجي و�لتنمية 

�مل�ستد�مة.
�إد�رة مكتبات �ل�سارقة �لعامة �أن تكرمي جائزة �ل�سارقة لاأدب �ملكتبي  و قالت �سارة �ملرزوقي مدير 
2018 ياأتي ثمار روؤية حكيمة غر�سها �ساحب  كم�سروع متميز يف جمال �ملكتبات و�ملعلومات لعام 
نابعة من  �ل�سارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�ض  �لقا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملعرفية وتاأكيد� على  �لتنمية و�لنه�سة  �لعربي مبا يخدم  �إثر�ء �لوطن  قناعات فكرية حقيقية يف 
دور مكتبات �ل�سارقة يف ن�سر �لوعي و�إبر�ز دور �ملعرفة يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف خمتلف مناحي 
�لعرب  عا�سمة  �ل�سارقة  �حتفالت  �سمن  �أطلقت  قد  �ملكتبي  ل��اأدب  �ل�سارقة  جائزة  كانت  �حلياة.و 
�لثقافية عام 1998 وت�سمل �لدور�ت �ل�سنوية مو�سوعات تدعم �لبحث و�لإبتكار يف جمال �ملكتبات 
وتطرح يف كل دورة من دور�تها �أحد �ملو�سوعات �لتخ�س�سية �لد�فعة يف �جتاهات �لبحث و�لتنظري 

و�لتفكر �ملرتبطة جميعها بعلوم �ملكتبات و�سوؤونها ورهاناتها �مل�ستقبلية.

»ال�صارقة لالأدب املكتبي« حت�صد 
جائزة متيز املكتبات واملعلومات لعام 2018

 2075 �ل��ع��دد  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  “ جم��ل��ة ماجد” يف  �ك����دت 
 47 �لوطني  و�ل��ي��وم  �ل�سهيد  ي��وم  م��ع  يتز�من  و�ل���ذي 
باملنا�سبتن  �ملتحدة لاإحتفال  �لعربية  �لإمار�ت  لدولة 
ت���زد�د ول تتغري رغ��م تو�يل  �ل��وط��ن ف��رح��ة  �أن م��ي��اد 
�لأجيال وي�سل �ليوم �لوطني يف دولة �لإمار�ت منا�سبة 

�أثرية وغالية وبهيجة.
�ملجلة  غاف  عرب  مميزة،  بطريقة  �لعدد  �حتفال  جاء 
ُن�سر  و�ل��ذي  �ل��دول��ة،  لقيام  �ل�15  للذكرى  يعود  �ل��ذي 
ر�سمها  ل��وح��ة  وف��ي��ه  32عاماً  ق��ب��ل  �أي   ،1986 ع���ام 
�ل��ف��رح��ة ل  �أن  �مل��ج��ل��ة  ل��ت��وؤك��د  �مل��ب��دع م�سطفى رح��م��ه، 
ز�لت عظيمة مبياد هذ� �لوطن كما دعت جملة ماجد 
باإر�سال �سور م�ساركتهم فرحة  �أ�سدقاءها يف كل مكان 
�ملنا�سبة على طريقتهم ليتم ن�سرها يف �سفحات �ملجلة. 
�أم��ا �سفحة ع��ام ز�ي��د حتمل عنو�ن: �ل�سيخ ز�ي��د.. من 
�لتحدي �إىل �لحتاد، وتتناول مر�حل قيام �لحتاد حيث 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  ل��دى  ك��ان 
دول��ة ح�سارية  مل�ستقبل  ثاقبة  روؤي��ة  ث��ر�ه/  �هلل  /طيب 
ر�سم ماحمها بحكمة و�إر�دة، ف�سنع �مل�ستحيل رغم كل 
�لتحديات �لتي و�جهها، ليوؤ�س�ض دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، �لتي قامت يف �لثاين من دي�سمرب عام 1971، 

ول تز�ل م�سريتها ما�سية على �لنهج �لذي �أر�ساه.

جملة »ماجد« ت�صارك قراءها االحتفاء بيوم 
ال�صهيد واليوم الوطني 47 للدولة



فــن عــربـــي

39
ال تفّكر يف �العتز�ل �إذ ميكن للممثلة �أن توؤّدي دور �جلّدة

ماغي بو غ�صن: �صنعت جنوميتي 
بعيدا عن جناح زوجي

�للبنانية  �ملمثلة  ك�سفت 
�أنها  غ�����س��ن  ب����و  م���اغ���ي 
ط���ف���ول���ت���ه���ا  يف  ك������ان������ت 
�سبي(،  ب�)ح�سن  �أ�سبه 
ل����ذ� مل ت��ك��ن ت��ه��ت��ّم يف 
باإظهار  �مل��ر�ه��ق��ة  ع��م��ر 
�أن����وث����ت����ه����ا، ف���ل���م ت���رت���ديِ 
�ملاكياج  ت�سع  �أو  �لف�ساتن 

مثًا.
غ�سن  ب��و  ت�سريحات  ج��اءت 
يف  ��ست�سافتها  خ���ال 
ب�����رن�����ام�����ج )ف���ي���ه 

�أم�����ل( ع���رب ���س��ا���س��ة )ل���ن���ا( �ل��ف�����س��ائ��ي��ة م���ن تقدمي 
ح��اورت �سيفتها  �لتي  �أم��ل عرفة  �ل�سورية  �لنجمة 

حول بد�ياتها �لفنية وحياتها �لزوجية و�لعائلية.
�إن���ه���ا يف ط��ف��ول��ت��ه��ا ع�����س��ق��ت �لغناء  �ل��ف��ن��ان��ة  ق��ال��ت 

و�ساركت يف �أحد بر�مج �لهو�ة، 
ولكن  ذهبية،  جائزة  ونالت  لفريوز  �أغنية  وقدمت 
و�لدها رف�ض �حرت�فها �لغناء و�أجربها على �إكمال 
�لثانوية  درو�سها  �نتهاء  وبعد  �لعلمي.  حت�سيلها 
�سوتها  ت��ك��ري�����ض  وق�����ّررت  �ل��ت��م��ث��ي��ل  يف  تخ�س�ست 
�ل�سياق  هذ�  يف  موؤكدة  �لتمثيلية،  �أعمالها  خلدمة 
�أنها لو عاد بها �لزمن �إىل �لور�ء لختارت �أن تكون 
مطربة، وكا�سفة �أّن �بنتها تتمّتع ب�سوت جميل وهي 

ُت�سّجعها على �سقل موهبتها.

�لبد�ية يف �سورية
�أول دور در�مي خا�سته ماغي بو غ�سن كان منذ 
)�خلو�يل(  �ل�سوري  �مل�سل�سل  يف  عاماً   20
حتت �إد�رة �ملخرج ب�ّسام �ملّا، بعد ذلك 
�سنو�ت  ت�سع  ���س��وري��ة  يف  �أق��ام��ت 
ت��ع��اون��ت خ��ال��ه��ا م��ع �أهم 
�مل�����خ�����رج�����ن وجن������وم 
�ل�سورية،  �ل���در�م���ا 
و��������س�������ارك�������ت يف 
م�������س���ل�������س���ل���ي 
)ح������������ّم������������ام 
 ) ين لقي�سا �
و)�أ���������س��������ر�ر 
�مل������دي������ن������ة( 
وغ�����ريه�����م�����ا... 
�ل�سياق  ه���ذ�  يف  لف��ت��ة 
�إىل �أن جتربتها مع �سيدة �لدر�ما 
�أف���ادت���ه���ا، ل �سيما  م��ن��ى و�����س���ف  �ل��ع��رب��ي��ة 

ن�سائحها �ملهنية لها.
�أم��ل عرفة  �أّن  بو غ�سن  ك�سفت  خ��ال �حلديث  يف 
فتها �إىل زوجها �ملنتج جمال �سنان خال �سهرة  َعرَّ

ع�ساء جمعت �أ�سدقاء،
 وكان يجهل حينها �أّن ماغي ممثلة ومل يُكن �جته 

�إىل �لإنتاج �لفني بعد. 
�سنو�ت،  �سبع  �لتمثيل  عن  �بتعدت  زو�جهما  وبعد 

وعندما قررت �لعودة،
 بعدما ك��رب �أولده����ا، رف�����ض زوج��ه��ا ذل���ك، ولكنها 

�أقنعته بالأمر و�جته بعدها �إىل �لإنتاج.
من هذ� �ملنطلق تبدي ماغي بو غ�سن �نزعاجها 

ليلة  يف  �لنجومية  �إىل  و�سلت  �أن��ه��ا  م��ن  ي�ساع  مم��ا 
�لوقت  يف  مو�سحة  منتج،  زوج���ة  لأن��ه��ا  و�سحاها 
�سّهلت  زوجها  ميلكها  �لتي  �لإنتاج  �سركة  �أّن  نف�سه 
�أمور�ً يف م�سريتها �لفنية ولكنها يف �ملقابل ت�ستحق 
ذلك لأّنها �جتهدت طيلة 20 عاماً ل�سقل موهبتها، 

لذ� ترف�ض عبارة )زوجة �ملنتج(.
�أن  �إىل  �أ�سارت  ُتقّدمه  �ل��ذي  �لدر�مي  �لنمط  حول 
غالبية �لنا�ض تطالبها بالنوع �لكوميدي ولكنها لن 
�لرت�جيديا على غر�ر م�سل�سلي  مُتانع من تقدمي 

)24 قري�ط( و)يا ريت(.

بلبلة و�أزمة �سحية
ح���ول �ل��ب��ل��ب��ل��ة �ل��ت��ي �أث�����ريت ب�����س��ب��ب �ل��ت�����س��اب��ه بن 
عرفة  �أم����ل  ب��ط��ول��ة  )���س��اي��ك��و(  م�سل�سلي  مل�سقي 
من  كل  �أ�سارت  غ�سن،  بو  ماغي  بطولة  و)جوليا( 
ه��ذ� �جلدل  �أث���ارو�  �أّن �سحافين  �إىل  �أم��ل وماغي 
باعتبار �أّن ق�سة �أحدهما مقتب�سة عن �لآخر �إل �أّن 

�حلقيقة عك�ض ذلك.
فاأكدت  بها  �أملّ���ت  �ل��ت��ي  �ل�سحية  �لأزم���ة  ب�ساأن  �أم���ا 
حلالتها  �ل��ط��ب��ي  �لت�سخي�ض  متتلك  �أّن��ه��ا  �ملمثلة 

�ل�سحية منذ �ست �سنو�ت، 
وقبل خ�سوعها جلر�حة دقيقة بوقت وجيز �أبلغها 
�لطبيب حت�ّسن و�سعها ب�سكل مفاجئ، ما ��ستدعى 
�إل��غ��اء �جل��ر�ح��ة، وه��و ما �عتربته ماغي نعمة من 

�هلل �لذي ��ستجاب دعو�تها.
بولدْيها،  �سوى  غ�سن  بو  ر  ُتفكِّ مل  مر�سها  خ��ال 
تعّلقها بهما، وكا�سفة  كما ذكرت، معرّبًة عن مدى 
�ملتحدة  �لوليات  در��سته يف  �إكمال  ينوي  �أّن جنلها 
�لأمريكية، لذ� �ست�سطر �إىل �ل�سفر معه كي تبقى 

بجانبه لأنها ل حتتمل فر�قه.

ال لاعتز�ل
�إذ  �أنها ل تفّكر يف �لعتز�ل  �أك��دت ماغي بو غ�سن 

ميكن للممثلة �أن توؤّدي دور �جلّدة،
 حن تتقدم يف �ل�سن،

ممار�سة  م��ن  �ل�سحي  �لو�سع  مينعها  �أل  ب�سرط   
عملها.

 �أما حول �لأمر �لذي تندم عليه، فك�سفت �أّنها تندم 
على �لثقة �لتي منحتها لأفر�د مل ي�ستحقوها.

يف ختام �حللقة،
 قّدمت ماغي مع �أمل �أغنية )�سهر �لليايل( لل�سيدة 
�لطفولة(  )�أع��ط��ون��ا  مبفردها  �أدت  كذلك  ف���ريوز، 

للفنانة رميي بنديل و)�ساعات �ساعات( ل�سباح.

ي�سّور 4 �أغنيات
�صابر الرباعي يجّهز األبومه

حالة من �لن�ساط �لفني يعي�سها حالياً �لفنان �لتون�سي �سابر �لرباعي.
�ملو�سيقى  مهرجان  يف  �لغنائي  حفله  حققه  �ل���ذي  �لكبري  �لنجاح  فبعد 
�لعربية يف ليلة قاهرية )كاملة �لعدد(، �أعلن �أنه ي�ستعد لت�سوير 4 �أغنيات 

جديدة بطريقة �لفيديو كليب �سوف يطرحها خال �لعام �ملقبل.
�أ���س��م��اء ج��دي��دة م��ن �مللحنن  ل����)�ل���ر�ي( ع��ن تعاونه م��ع  وك�سف �ل��رب��اع��ي 
و�ل�سعر�ء و�ملوزعن، وهم �سباب من م�سر ولبنان وعدد من دول �خلليج 
�ملقرر  �جلديد،  �ألبومه  على  �لأخ��رية  �للم�سات  ي�سع  �أنه  م�سيفاً  �لعربي، 
طرحه خال �لفرت�ت �ملقبلة يف �لأ�سو�ق، بعدما �ن�سغل يف حت�سريه طو�ل 

�لفرت�ت �ملا�سية. 
�أجل  من  للت�سوير،  �ملنتقاة  �لأعمال  خمرج  مع  حالياً  يتو��سل  �لرباعي، 
�لأغاين  نوعية  و�أن  خ�سو�ساً  �لت�سوير،  و�أم��اك��ن  �أف��ك��ار  على  �ل�ستقر�ر 

متنوعة بن �مل�سرية و�لتون�سية و�خلليجية.

م�صل�صل لطيفة قيد الكتابة
�سامي  )فكرة  برنامج  حلقات  �إح��دى  يف  �لتون�سية  لطيفة  �لنجمة  �أطّلت 
�لفهري( �لذي ُيعَر�ض عرب قناة )�حلو�ر �لتون�سي(، وحتّدثت عن حياتها 

�لعاطفية و�ملهنية �لفنية.
ز�ل  م��ا  ولكنه  جديد  مل�سل�سل  بالتح�سري  ب���د�أت  �أّن��ه��ا  �إىل  �لنجمة  �أ���س��ارت 
�ملفرت�ض  كان من  �ل��ذي  �لغنائي  �لدويتو  �أم��ا عن  و�لتاأليف،  �لكتابة  قيد 
�أّن فكرة تعاونهما ما ز�لت  �إىل  �أن يجمعها بالفنان حممد منري، فاأ�سارت 

د تفا�سيلها. قائمة ولكن مل حُتدَّ

بعد )و�حد من �لنا�ص(
هل يكرر كرمي عبدالعزيز

 نف�صه يف )الفار�س( ؟
كرمي  �مل�سري  �لفنان  ببطولته  يقوم  �ل��ذي  )�لفار�ض(،  لفيلم  حالياً  �لتح�سري�ت  ت��دور  بينما 
و�لت�سريبات  �ل�سو�هد  توؤكد  �سامي،،  حممد  ويخرجه  �ل�ساوي  خالد  جانب  �إىل  عبد�لعزيز، 
�أح��د�ث �سهدها فيلم )و�حد من �لنا�ض(، و�لذي لعب كرمي  �أحد�ثه قريبة ب�سكل كبري من  �أن 

بطولته من قبل، ولكن �لختاف �سيكون يف �لع�سر �لذي �سيقدم من خاله �لفيلم.
و�ل��ذي قام  للكاتب عبد�لرحيم كمال،  �أن جناح فيلم )�لكنز(  �إنه يبدو  �سينمائيون، قالو�  نقاد 
�لكتاب  �لكثريين من  و�أحمد رزق وهند �سربي وحممد رم�سان، �سجع  ببطولته حممد �سعد 
و�ملخرجن على خو�ض جتربة هذه �لنوعية من �لأعمال �لفنية.من جهته، قال كرمي عبد�لعزيز 
�إنه �سيبد�أ بت�سوير )�لفار�ض(، عقب �نتهائه من ت�سوير فيلم )�لنادي �ل�سري للرجال(، ويقوم 

حالياً �ملخرج حممد �سامي مبعاينة �أماكن �لت�سوير د�خل �لقاهرة.

زوجة  �أنها  عن  �لنظر  بغ�ص  جنوميتها  بوغ�سن  ماغي  �سنعت 
جمال �سنان، �ساحب �سركة )�إيغل فيلمز لاإنتاج(، لذ� ترف�ص 
�أن  �أنها بد�أت �لتمثيل قبل  فكرة ربط جناحها بزوجها موؤكدة 
تتعرف �إليه ب�سنو�ت و�سقت طريقها مبفردها، وملعت جنوميتها 
لبناين  فيلم  ت�سوير  �آخرها  وتلفزيونية،  �سينمائية  �أعمال  يف 
جديد مع �ملمثل �للبناين يورغو �سلهوب، من تاأليف كلود �سليبا، 

و�إخر�ج ر�مي حّنا و�إنتاج )�إيغل فيلمز(.

رامي اإمام »الزعيم« لن يغيب 
عن دراما رم�صان 2019

در�ما  �سا�سة  ع��ن  �إم����ام،  ع���ادل  �مل�����س��ري  �ل��ف��ن��ان  ه��ل يغيب 
رم�سان هذ �ملرة، على �لرغم من �ل�ستقر�ر على �سيناريو 
جديد، تكتبه حالياً �لور�سة �لتي تعاون معها )�لزعيم( يف 

م�سل�سله �لأخري )عو�مل خفية( يف 
على  �لتو�فق  ومت  �ملا�سي،  رم�سان 

ر�مي �إمام لإخر�جه؟
�سوؤ�ل �أ�سعل )�ل�سو�سيال ميديا( يف 
�لأي���ام �لأخ���رية، ووج���دت )�لر�ي( 
�لإج���اب���ة ع��ن��ه ل���دى �مل���خ���رج ر�مي 
�إمام، �لذي �أكد �أنه لن يكون هناك 
م��ا مي��ن��ع ظ��ه��ور )�ل��زع��ي��م(، لفتاً 
�لرقابة  �أن ما تردد عن رف�ض  �إىل 

لل�سيناريو غري �سحيح.
و�أ�ساف ر�مي: )ما مت تقدميه �إىل 
لن�ض  معاجلة،  جم��رد  هو  �لرقابة 
 2020 يف  تقدميه  �سيتم  در�م���ى 
�لتح�سري�ت،  م��ن  �لكثري  ويحتاج 
خ�سو�ساً �أن �أحد�ث �مل�سل�سل حتتاج 
�إىل مو�فقات �أمنية تتعلق بال�سماح 
بالت�سوير يف بع�ض �لأماكن �ملهمة 
وقتاً  يتطلب  م��ا  وه���و  و�حل��ي��وي��ة، 
كبري�ً يف �لتح�سري�ت، ولذلك قمنا 
بعدد من �لإجر�ء�ت مبكر�ً، للحاق 

بال�سباق �لرم�ساين(.

يف  �جل��دي��د  �مل�سل�سل  تفا�سيل  ط��رح  �سيتم  �أن��ه  ع��ن  وك�سف 
در�ما  �إم��ام يف  ع��ادل  تو�جد  ليتاأكد  �جل��اري،  �ل�سهر  نهاية 

رم�سان 2019.

األربعاء  28   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12490  
Wednesday  28   November   2018  -  Issue No   12490



احذر.. اال�صتحمام اليومي 
قد ي�صيبك باأمرا�س

 حّذرت در��سة �أمريكية حديثة، من �ل�ستحمام �ليومي �لذي قد يت�سبب يف 
�لإ�سابة بعدد من �لأمر��ض.

وقالت �لدر��سة، �لتي �أُجريت يف جامعة كلول �إدو بوردر: �إن هناك عدة من 
�ملاء و�لرطوبة؛ نتيجة من جر�ء �ل�ستحمام  �أنو�ع �لبكترييا تتكون بفعل 

�ملتكرر بالُد�ض �ملنزيل.
�ل�ساّر  �لنوع  تكون من  قد  �لبكترييا  بع�ض هذه  �أن  �إىل  �لدر��سة  و�أ�سارت 

�لذي ي�سبب �لأمر��ض �لتنف�سية.
�لبكترييا  من  ن��وع  هناك  �أن  �ل��در����س��ة،  عن  �مل�سوؤولون  �لباحثون  و�أو���س��ح 
�إىل  ُم�سريين  �ملاء،  �سريًعا يف  وتتكاثر  تنمو  و�لتي  )�ملايكوبكترييا(  ُي�سمى 
�أن  �إل  �أن غالبيتها من �لنوع غري �ل�سار مثل �لفطر )�مل�سروم(،  �أنه رغم 

هناك �أنو�ًعا �ساّرة منها قد ُت�سبب �أمر��ض �لرئة.
وحللت �لدر��سة 656 منزًل يف �أرجاء �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ووجدت 
�أن �أكرث �أنو�ع �لبكترييا �نت�ساًر�؛ نتيجة للد�ض �ملُ�ستخدم يف حمامات �ملنازل، 
من  �ل�سارة  �لبكترييا  هي  وفلوريد�  وكاليفورنيا  نيويورك  ولي��ات:  مثل 
�حلمامات  يف  �أق���ل  بكميات  �لبكترييا  ه��ذه  وج���دت  بينما  �ملايكوبكترييا، 
�لأوروبية، �إل �أن �نت�سارها يف �ملياه وعلى روؤو�ض د�ض �ل�ستحمام ما ز�ل لغًز� 

للعلماء.

اكت�صاف طريقة فعالة ملنع النوبات 
القلبية وال�صكتات الدماغية

منع  يف  �ل�سمك،  زي��ت  من  م�ستخرج  عقار  فو�ئد  �أمريكيون  علماء  ك�سف 
�لنوبات �لقلبية و�ل�سكتات �لدماغية.

 Science Alert" جاء ذلك يف در��سة �أمريكية حديثة، ن�سرتها جملة
يف  �ل�سمك  زي��ت  من  �مل�ستخرجة  �لعقاقري  فعالية  �لباحثون  فيها  �أك��د   ،"

�لوقاية من �أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية.
�سارك يف �لدر��سة �أكرث من 8 �آلف متطوع )لتجريب �لعقار( ق�سمو� �إىل 
ا حتتوي على �أوميجا 3 �ملوجود  جمموعتن: �لأوىل تناول �أفر�دها �أقر��سً
ا وهمية، وتبن  يف زيت �ل�سمك، فيما تناول �أفر�د �ملجموعة �لثانية �أقر��سً
�أن �ملجموعة �لأوىل �نخف�ست لديهم ب�سكل ملحوظ خماطر �ملوت بالنوبات 

�لدماغية و�ل�سكتات �لدماغية.
و��ستغرقت  متطوع،  �ألف   26 على  �لعلماء  �أجر�ها  ثانية  در��سة  و�أظهرت 
5 �سنو�ت، �أن من يتناولون وجبة ون�سف �لوجبة على �لأقل من �لأ�سماك 
�أ�سبوعًيا، �أو �أقر��ض �أوميجا 3، �نخف�ست لديهم ن�سب �لإ�سابات بالنوبات 
�لعقاقري  �أن  �إىل  �لباحثون  وخل�ض  ا.  �أي�سً �لدماغية  و�ل�سكتات  �لقلبية 
�أخطار  ل��درء  ومفيدة  �آمنة   ،3 كاأوميجا  �لأ�سماك  زي��وت  من  �مل�ستخرجة 
�لإ���س��اب��ة ب��اأم��ر����ض �لقلب و�لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة، وع��ل��ى �لأ���س��خ��ا���ض �لذين 

يتناولونها �ل�ستمر�ر بذلك، خللوها من �لأعر��ض �جلانبية.

 كم دولة يف قارة �أمريكا �ل�سمالية؟
- دولتان

 ما هي �أ�سلب مادة يف ج�سم �الإن�سان؟
- �ملينا بالأ�سنان

 كم �سلعًا يف ج�سم �الإن�سان �لعادي؟
- 24 �سلعاً

 ما �مل�سطلح �لطبي �لذي يعني فقد�ن �لذ�كرة؟
- �أميبيا

م��ن حيث  �ل��ع��امل  �أك���رب ث��اث حميطات يف  م��ا ه��ي   
�الت�ساع؟

- �ملحيط �لهادي - �ملحيط �لأطل�سي - �ملحيط �لهندي
 ما �لكوكب �لذي يقارب �الأر�ص يف �حلجم و�لكتلة؟

- �لزهرة

�لعربية باللغة  تاأثر�ً  �للغات  �أكرث  هي  �ملالطية  �للغة  �أن  تعلم  • هل 
�لعطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  �لعنرب  حوت  �أمعاء  من  ي�ستخرج  �لعنرب  �أن  تعلم  • هل 

�أيام ثاثة  م�سرية  من  �ل�سيء  تب�سر  كانت  �ليمامة  زرقاء  �أن  تعلم  • هل 
�لعرب �لأطباء  هم  �ملثانة  يف  �حل�سى  تفتيت  �إىل  �أ�سارو�  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 

�لهدف على  �لنظر  لت�سديد  �إد�رتهما  و  �لعينن  حتريك  تعني   - �لر�أر�أة   - �أن  تعلم  • هل 
�لأر�ض على  �جلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  �لقمر  على  �جلاذبية  �أن  تعلم  • هل 

بالقري�ط �ملا�ض  و  باجلر�م  يوزن  �لذهب  �أن  تعلم  • هل 
بح�ر�ً ع�سر  �س�تة   : هو  �ل�سعر  بحور  عدد  �أن  تعلم  • هل 

�لكو�كب  �رتفاع  لقيا�ض  فلكية  �لة  �ل�سطرلب  �لة  �أن  تعلم  • هل 
�لدينا�سور هو  �لتاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيو�ن  �ول  �أن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  و��سمه  عربي  ��سل  من  هو  �لطري�ن  حاول  �ن�سان  �ول  �أن  تعلم  • هل 
�جلر�حة  يف  �خليوط  ��ستخدم  من  �ول  �لر�زي  �أن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  �لعامل  يف  دبابة  �ول  �أن  تعلم  • هل 
مر�ت باأربع  �ل�سم�ض  �أ�سعة  من  �أقوى  �لليزر  �أ�سعة  �أن  �أن  تعلم  • هل 

املرياث
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ع�سري �جلزر 
تقوية  على  �جل��زر  فو�ئد  تقت�سر  ل 
ول��ك��ن��ه يحمل  �لإب���������س����ار؛  وت���ع���زي���ز 
�لتي  �ل�سحية  �لفو�ئد  م��ن  �لعديد 
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  �أه���م  م��ن  جتعله 
فو�ئده  بن  وم��ن  عنها،  �لتي لغنى 
�لز�ئد  �ل�����وزن  ق���درت���ه ع��ل��ى خ��ف�����ض 
ولهذ� يعترب م�سروًبا جيًد� ملن يتبع 
دكتور  وين�سح  للتخ�سي�ض.  ن��ظ��اًم��ا 
�لتغذية  ����س��ت�����س��اري  ح��ل��م��ي  حم��م��د 

�ل��ع��اج��ي��ة و�ل�����س��م��ن��ة و�ل��ن��ح��اف��ة ب��ت��ن��اول ع�سري �جل���زر ك��ج��زء م��ن نظام 
�لتخ�سي�ض قائًا �إنه ي�سهم يف رفع معدل �حلرق وخف�ض �لوزن.

ع�سري  بها  يتمتع  �لتي  �ملتعددة  �لفو�ئد  �إىل  �لتغذية  ��ست�ساري  �أ�سار  كما 
�جلزر قائًا �إنه مفيد جًد� يف عاج �لأنيميا خا�سة لدى �لأطفال.

و�أ�ساف، �أن ع�سري �جلزر عند �إ�سافة �لرمان �إليه ي�ساعد يف زيادة خ�سوبة 
وقاية  �جل��زر  تركيبة  توفر  كما  لديهم،  �جلن�سية  �لرغبة  وزي��ادة  �لرجال 
من  ع�سري  ك��وب  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  �ملزمن.  �لرئوي  �لن�سد�د  ملر�ض  وعاًجا 
�لربوتن،  م��ن  ج���ر�م  و2.24  ح��ر�ري��ة،  �سعرة   94 على  يحتوي  �جل���زر 
وبح�سب  �لكربوهيدر�ت.  من  ج��ر�م  و21.9  �لدهون،  من  ج��ر�م  و0.35 
�أن����و�ع من   3 بانتظام م��ن  ت��ن��اول ع�سري �جل���زر  ع��دي��دة، يحمي  در����س��ات 

�ل�سرطان ت�سيب �لدم )�للوكيميا(، و�ملعدة، و�لثدي. 

�سباب يعربون عن �سعادتهم اللتقاط �سورة مع �الأمري �لربيطاين هاري خال زيارته ل�سريك ز�مبيا يف لو�ساكا. )رويرتز(

�با �سالح رجل عجوز عا�ض حياته ي�سقى ويتعب حتي ��سبح من �غنياء قريته، يف �حد �ليام جل�ض يف د�ره ينظر 
لبنه �سالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت �لمور على 
عك�ض ما متنى �لب فلم يكن �سالح �ل فتى مدلا وحيد� ل ياأبه ب�سيء ،ل يعمل، ول يفكر يف �لعمل، لذلك قال 
�بو �سالح لزوجته �م �بنه: عندما �موت لن يعرف �سالح قيمة �ملال بل �سي�سرفه على هو�ه وملذ�ته و�سينتهي 

�ملال يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�سون يف فقر ورمبا ل جتدون ما تعي�سون فيه فكيف ن�سلح حاله؟..
فكرت �م �سالح كثري� ثم قالت �ترك �لمر يل رمبا ��ستطعت �ن �فعل معه �سيئا.. ذهبت �لم بطيبتها وحنانها 
�إىل �بنها وقد �حنت ر�أ�سها وظهر عليها �حلزن وعندما �قرتب منها �سالح و�ساألها ماذ� بك يا �مي.. بكت بحر�رة 
من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها �دعت �ن حزنها �سببه ل يهمه.. فقال بل يهمني كل 
ما يجري هنا �حكي يل �رجوك.. فقالت وتق�سم �ن ل تقول لبيك فقال �ق�سم فقالت �لم �ن �باك مير بظروف 
مالية �سيئة جد� وقد خ�سر معظم ماله يف �حدى �ل�سفقات و�لن نحن على و�سك �ن ل جند قوت يومنا وهو ل 
يريد �ن يخربك فهو يقول �نك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذ� �خلرب و�نك لن تهتم بالمر وتعي�ض 

على �مل �ن ترث ما �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت �نه لن يرتك لنا غري �لفقر.
حزن �سالح ب�سب ما ��ساب و�لده و�ي�سا حزن لن و�لده ل ير�ه �ل فتى مدلا.. فنام ليلته قلقا ويف �ل�سباح كان 
قد عزم على �مر ما، فخرج مبكر� يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه ما ي�سد �حتياجاته و�حتياجات �بيه و�مه 
.. وبالفعل مع �سعيه �جلاد وجد عما وقبله بل ود�وم عليه منذ �ل�سباح �إىل �مل�ساء ويف نهاية �ل�سبوع �لول 
منحه �ساحب �لعمل �جرته فاخذها وهو �سعيد ويكاد قلبه �ن يقفز فرحا وحمل �ملال لو�لده وكاأنه يحمل كنز�، 
وقال له يا �بي هذ� �ملال ك�سبته من عملي.. فام�سك �لب �لدنانري و�لقى فيها يف �ملوقد فانزعج �سالح و��سرع 

و�م�سك �لدنانري وكاد �ن يحرق ��سابعه وقال ملاذ�.. �نا تعبت يف هذ� �ملال لآتي به.. وملاذ� تفعل ذلك.
�بت�سم �لب و�خد �ملال من يده وقال �لن �نت بالفعل ولدي وهذ� �ملال ك�سبته من تعبك و�ح�س�ست بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ��سعدت قلبي وت�ستحق �ن ترث �مو�يل بعد �ن عرفت كيف تعبت لوفر لك هذ� �ملال.

ال�صعور بالوحدة قد يزيد من خطر االإ�صابة باخلرف بن�صبة 40 %
حذرت در��سة طبية من �أن م�ساعر �لوحدة قد تزيد من 
خطر �لإ�سابة باخلرف بن�سبة قد ت�سل �إىل %40، وفقا 
لتحليل بيانات �أكرث من 12 �ألف �سخ�ض على مدى 10 

�سنو�ت.
ووجد �لباحثون يف كلية �لطب بجامعة ولية فلوريد� �أن 
�خلطر ينطبق على جميع �خل�سائ�ض �لدميجر�فية، مبا 
يف ذلك �جلن�ض �أو �لعرق �أو �لإثنية �أو �لتعليم، وكذلك ما 

�إذ� كان هناك �ت�سال �جتماعي مع �لأ�سدقاء و�لعائلة .
�لأ�ستاذ  وقالت 
فى  �مل���������س����اع����د 
�لعلوم  ق�������س���م 
�ل�����������س�����ل�����وك�����ي�����ة 
و�ل������������������ط������������������ب 

�لج��ت��م��اع��ى ف��ى ج��ام��ع��ة ف��ل��وري��د� �لأم��ري��ك��ي��ة �أجنلينا 
مرتبطة  �ل��وح��دة  �أن  يثبت  م��ن  �أول  ل�سنا  نحن  �سوتن 
بزيادة خطر �لإ�سابة باخلرف ولكن هذه هى �أكرب عينة 

حتى �لآن، مع متابعة طويلة وكان �ل�سكان �أكرث تنوًعا.
وع��ك��ف �ل��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى در�����س���ة وحت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات �أكرث 
�أل����ف م�����س��ارك مت ج��م��ع��ه��م ك��ج��زء م���ن در��سة   12 م���ن 
على  ميت�سيجان  جامعة  �أجرتها  �لتى  و�لتقاعد  �ل�سحة 
و�أزو�جهم،  ع��ام��ا  �خلم�سن  تخطو�  مم��ن  �لأم��ري��ك��ي��ن 
وذلك برعاية �ملعهد �لوطني لل�سيخوخة و�إد�رة �ل�سمان 

�لجتماعي.
و�أ�سارو� �إىل �أن �لأ�سخا�ض �لذين ي�سعرون بالوحدة من 
�ملرجح �أن يكون لديهم عدة عو�مل خطورة للخرف، مبا 
و�لكتئاب،  �ل��دم  �سغط  و�رت��ف��اع  �ل�سكر  مر�ض  ذل��ك  يف 

بالإ�سافة �إىل ذلك فمن �ملرجح �أن يكونو� ن�سيطن بدنياً 
�أح��د عو�مل  �لوحدة  ت��ز�ل  للتدخن..ول  و�أك��رث عر�سة 
�ملخاطر،  ت��ل��ك  م��ع  �لتكيف  ب��ع��د  ب��اخل��رف ح��ت��ى  �ل��ت��ن��ب��وؤ 
للعزلة  �لذ�تية  �لتجربة  باأنها  �لوحدة  �لباحثون  وحدد 
�لجتماعية  �ل��ع��زل��ة  ع��ن  منف�سل  وه����ذ�  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لفعلية.
له  ي��ك��ون  �أن  ميكن  ب��ال��وح��دة  �ل�سعور  �أن  على  و���س��ددو� 
�أو  �أع��ل��ى  ت��اأث��ري�ت ج�سدية حم���ددة، مب��ا يف ذل��ك �لتهاب 
�أطول، ميكن �أن يكون له �آثار �سلبية �أخرى على �ل�سحة، 
مرتفعة  مب��ع��دلت  �لكحوليات  تعاطى  مثل  و�سلوكيات 
وه���و م���ا ق���د ي��دم��ر �ل���دم���اغ، ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب ن��ق�����ض يف 
�لتفاعل �ملفيد �لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل �مل�ساكل �ل�سحية 

�ملعرفية.


