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احذر تناول الطعام خالل امل�شي

ك�شفت نتائج در��شة جديدة ن�شرت يف �ملجلة �لعلمية Appetite �أن 
تناول �لطعام �أثناء �مل�شي ال ي�شعرك بال�شبع كما لو قمت بتناوله و�أنت 
جال�س على �ملائدة. و�أ�شار �لباحثون �لقائمون على �لدر��شة �أن هذه 
�لنتائج تنطبق على تناول نف�س �لطعام و�لكمية و�ل�شعر�ت �حلر�رية. 
�مل�شي وعلى عجلة �شيدفعهم  �أثناء  �أن تناول �لطعام  �لباحثون  و�أفاد 
ذلك على تناول كمية �أكرب من �لطعام الحقاً بحو�يل %50 مقارنة 

بتناول �لطعام �أثناء �جللو�س.
ث��اث وج��ب��ات رئي�شية م��ن �لطعام  ت��ن��اول  �الإن�����ش��ان تعود على  دم��اغ 
كمية  تاأكل  �شيجعلك  �لوجبات  هذه  لتناول  �جللو�س  بالتايل  يومياً، 
يتمكن  و�أن��ت مت�شي، لن  �لوجبة  تناولت  �إن  �أم��ا  �لنهار.  �أك��رب خال 
�لذي  �الأم��ر  �لرئي�شية،  �لوجبة هي  �أن هذه  �لتاأكد من  دماغك من 

يدفعك لتناول كمية �أكرب من �لطعام الحقاً.
�لطعام  �شركات  �أن  �ل��در����ش��ة  على  �لقائمني  �لباحثني  �أح���د  وع��ق��ب 
باأن  �لعقل  بخد�ع  تقوم  �إذ  �حل�شا�س،  �ل��دور  ه��ذ�  على  تلعب  �لكبرية 
هذه �لوجبات �لرئي�شية هي جمرد وجبات خفيفة، �الأمر �لذي يزيد 
�أن علينا  يعني  �أن هذ�  �لباحثون  و�أك��د  �لعامل.  �ل�شمنة يف  ن�شبة  من 
�أ�شا�س  على  بوجباتنا  و�لتفكري  �لطعام،  مو�شوع  يف  �لتفكري  �إع���ادة 
�أ�شا�شية ولي�شت خفيفة نقوم بتناولها على عجل ونحن  �أنها وجبات 
من�شي. �إعطاء وجبات �لطعام �لرئي�شية حقها و�جللو�س على �ملائدة 
لتناولها ي�شاعدك يف تقليل كمية �لطعام �ملتناولة الحقاً خال �ليوم 

باالإ�شافة �إىل خف�س خطر �إ�شابتك بال�شمنة.

زعيم مافيا اأمر بقتل ابنته بعدما "اأحبت �شرطيا"
�عتقلت �ل�شلطات �الإيطالية، زعيم مافيا من �شقلية، �أ�شدر �أمر� بقتل 
�بنته من د�خل �ل�شجن، عقابا لها على �لدخول يف عاقة غر�مية مع 
فاإن  �لربيطانية،  غارديان  �شحيفة  نقلت  ما  وبح�شب  �شرطة.  رجل 
�بن زعيم �ملافيا مل ي�شتجب لو�لده ورف�س �أن ينفذ �أمر قتل �شقيقته، 
�الأمر �لذي حال دون وقوع �جلرمية يف مدينة باغرييا. وجرى �الإفر�ج 
عن زعيم �ملافيا، بينو �شكادوتو، يف �أبريل �ملا�شي، بعدما ق�شى فرتة 
من �ل�شجن يف ق�شية �أخرى، لكن �لنب�س يف �لر�شائل �لتي بعثها من 
�ل�شجن قاد �إىل �كت�شاف �الأمر. ووجد �ملحققون �أن �الأب تو��شل مع 
�بنه من د�خل �ل�شجن وقال "لقد �أ�شبحت �أختك خمربة"، يف �إ�شارة 
�إىل عاقتها برجل �شرطة. لكن �البن �لذي يو�جه بدوره تهمة قتل 
يف ق�شية �أخرى رف�س �لتنفيذ، وقال يف مكاملة �شجلتها �ل�شلطات لن 
�أقوم بذلك، و�إذ� �أردت، فلتقم به �أنت، ما �لذي ي�شطرين �إىل �لدخول 
يف �مل�شكلة، عمري 30 �شنة؟. وحني رف�س �البن تنفيذ �الأم��ر، كلف 
و�عترب  �أي�شا  رف�س  لكنه  �بنته،  بقتل  �شقلية  يف  �آخ��ر  �شخ�شا  �الأب 
�مل�شاألة عائلية وال دخل له فيها. وجرى �عتقال �الأب �إىل جانب 15 
فرد� �آخرين من �أفر�د �ملافيا، ويو�جهون جميعا تهمة تاأ�شي�س مافيا 

و�بتز�ز مقاويل �ملنطقة يف جمايل �لبناء و�ملياه �ملعدنية.

ا�شتخراج 30 يرقة حية من اأذن م�شنة!
30 يرقة  باإز�لة حو�يل  بال�شني  �مل�شت�شفيات  �إح��دى  �الأطباء يف  قام 

حية من �أذن �مر�أة م�شنة، بعد �أن قامت ذبابة بو�شع بي�شها د�خلها.
�شيانغيا  م�شت�شفى  يف  �الأط��ب��اء  من  جمموعة  فيديو  �شريط  ويظهر 
وهم  �ملمر�شني  برفقة   "Central South" بجامعة  �ل��ث��ال��ث 
ي�شحبون هذ� �لنوع من �لريقات �حلية �لو�حدة تلو �الأخرى من �أذن 

�ملري�شة �مل�شنة �لبالغة من �لعمر 76 عاما.
�الأن��ف و�الأذن و�حلنجرة يف  �أمر��س  �أخ�شائي  �إىل  �مل��ر�أة  �أحيلت  وقد 
ت�شانغ�شا عا�شمة مقاطعة هونان بو�شط �ل�شني، بعد معاناة �شديدة 
من �آالم �الأذن، ومن ثم الحظ �الأطباء وجود يرقة تزحف من �أذنها.

وبح�شب ح��ف��ي��دة �مل��ري�����ش��ة، ف��ق��د ع��ان��ت �ل��ع��ج��وز م��ن �ل��ت��ه��اب �الأذن 
�لو�شطى �لقيحي �ملزمن، وهو �لتهاب يوؤدي �إىل نزيف قيحي.

ما  وه��و  �مل��ر���س،  لهذ�  عاجا  تتلق  مل  جدتها  �أن  �حلفيدة  و�أ�شافت 
يعتقد �الأطباء باأنه �شبب جذب �لذبابة �إىل �أذنها.

�إال  �لعجوز  �مل��ر�أة  �أذن  ذبابة  �مل�شت�شفى دخلت  �أ�شبوع من دخول  وقبل 
�الآالم  ب��د�أت  �أي��ام،  �أربعة  ذل��ك، وبعد  �إخر�جها، وم��ع  �أنها متكنت من 
ت���زد�د وب���د�أت �ل��دي��د�ن يف �ل��ظ��ه��ور، وق��د مت �ل��ت��اأك��د م��ن حالتها من 
�إىل  �ملري�شة  لنقل  �الأطباء يف م�شت�شفى حملي، وهو ما دفعهم  قبل 

م�شت�شفى بعا�شمة �ملقاطعة لتلقي �لعاج.
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ميار�س األعاب اخلفة بال يدين
يو�شف �ل�شخ�س �لذي يوؤدي خدعاً �شحرية باأور�ق �للعب و�لقطع �لنقدية 
وغريها، باأنه ميلك خفة يف �ليد، لكن ما مييز هذ� �ل�شاب عن غريه من 

حمرتيف �ألعاب �خلفة، �أنه يوؤديها دون يدين.
وميلك مهدي جيلربت ، مهار�ت مميزة يف �ألعاب �خلفة، على �لرغم من �أن 
ذر�عه �الأي�شر توف عن �لنمو عند �لكوع، يف حني ميلك ملحق مف�شلي يف 
ذر�عه �الأمين، وكاهما با يدين �أو �أ�شابع، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل. 
وبعمر �لطفولة، مل يكن مهدي على تو��شل مع �الألعاب �ل�شحرية، �شو�ء 
�أ�شخا�س  حول  �شمع ق�ش�شاً  لكنه  �لو�قع،  �أو يف  �لتلفزيون  ذلك على  كان 
مثرية  �أ���ش��ي��اء  فعل  على  ق��ادري��ن  �ل�����ش��ح��رة،  لقب  �أنف�شهم  على  يطلقون 

للده�شة.
وعلى �لرغم من �أن مهدي مل ي�شبق له زيارة �أية متاجر �شحرية، �أو قر�ءة 
�أنه  بثقة،  �لثانوية  �ملدر�شة  �ملهار�ت يف  م�شت�شارة  �أخرب  لكنه  �ل�شحر،  كتب 
�شي�شبح �شاحر�ً يف يوم من �الأيام، وعندما �شاألته �إذ� كان يقوم باأية �ألعاب 

�شحرية، �أجاب بالنفي، لكنه على ثقة باأنه �شيفعل ذلك يف �مل�شتقبل.
�ل�شحرية عرب �الإنرتنت بعمر  �الألعاب  وبد�أ مهدي بالبحث عن حمرتيف 
�ملر�هقة، وما لبث �أن �طلع على مهار�ت �ل�شاحر �ل�شهري ديفيد بلني، لكنه 
�شعر باالإحباط، عندما �عتقد �أنه ال ي�شتطيع �إتقان ما ي�شتطيع مثله �الأعلى 
يف �ل�شحر فعله دون يدين، �إىل �أن �لتقى باملعالج �لنف�شي �لربيطاين ديرين 

بر�ون، و�لذي �أثبت له �أن باإمكانه فعل �لكثري رغم �إعاقته.
وبد�أ مهدي تعلم �ل�شحر، من خال تدريب ذ�كرته، وممار�شة بع�س �حليل 
بيانات  قاعدة  من  �ل�شخ�شية،  بياناتهم  كحفظ  �ملدر�شة،  يف  زمائه  على 
�ملدر�شة، ويف �للحظة �ملنا�شبة، يقوم مبفاجاأتهم بهذه �ملعلومات. ويف عمر 
ي�شتح�شر  �أن  و�أر�د  �لعقلي،  �ل�شحر  عن  �البتعاد  مهدي  قرر  عاماً،   16
بطاقات  من  جمموعة  و��شرتى  �ل�شحرية،  خدعه  يف  �أك��رب  ب�شكل  ج�شده 

�للعب، وبد�أ يتعلم �لتاعب بها، دون �أن يخرب �أحد�ً مبا يفعله.

�شبكة نتفليك�س تقاطع كيفن �شبي�شي 
ذكرت جملة فاريتي �ملعنية باأخبار هوليوود 
�أن �شبكة نتفليك�س قطعت عاقتها باملمثل 
يف  ت�شارك  ل��ن  �إن��ه��ا  قائلة  �شبي�شي  كيفن 
�أوف  هاو�س  �لدر�مي  للم�شل�شل  �إنتاج  �أي 
على  �حل��ائ��ز  �ملمثل  فيه  ��شتمر  �إذ�  ك���اردز 
�شبي�شي مز�عم  وي��و�ج��ه  �أو���ش��ك��ار.  ج��ائ��زة 
�إنتاج  وق��ف  �إىل  �أدت  جن�شي  �شلوك  ���ش��وء 
هاو�س �أوف كاردز و�أثارت ردود فعل عنيفة 
على و���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي. ومل 
يت�شن �لو�شول �إىل ممثلني عن نتفليك�س 
ل��ل��ت��ع��ق��ي��ب. وق���ط���ع �ل���وك���ي���ل �الإع����ام����ي 
�ملا�شي  �خلمي�س  ي��وم  ب�شبي�شي  عاقته 

ومل يعرف بعد من ميثله حاليا.

اأغرب رقم قيا�شي يف "غيني�س"!
ح��ّق��ق رج����ان رق���م���اً ق��ي��ا���ش��ي��اً ج���دي���د�ً يف 
مو�شوعة غيني�س لاأرقام �لقيا�شية الأكرث 
عدد من فطائر رغوة �حلاقة ملقاة على 
�ل���وج���ه. ����ش��ت��ط��اع دي����ف ���ش��ي��رتون وبول 
م��ي��غ��ر�م م��ن ���ش��رق ل��ن��دن �إل��ق��اء �لفطائر 
م��ن �أح��ده��م��ا على وج��ه �الآخ���ر يف دقيقة 
و�حدة بعدد 72 فطرية حمّطَمنينْ �لّرقم 
فقط  فطرية   71 وه��و  �ل�شابق  �لقيا�شي 

وذلك من م�شافة مرت ون�شف �ملرت.

ماليني الب�شر 
يعانون �شوء التغذية 
ن�شرت  ك����ب����رية  در�������ش�����ة  ك�����ش��ف��ت 
�لعامل  دول  ك��ل  �أن  �ل�شبت  �م�����س 
م�شكات  م����ن  ت����ع����اين  ت���ق���ري���ب���اً 
ب�شبب  �إم��������ا  خ����ط����رية  غ����ذ�ئ����ي����ة 
�لذي  �لطعام  ت��ن��اول  �الإف���ر�ط يف 
�لغذ�ء  نق�س  �أو  �ل�شمنة  ي�شّبب 
�لتغذية.وقال  �شوء  ي�شّبب  �ل��ذي 
�أع�����دو� تقرير  �ل��ب��اح��ث��ون �ل��ذي��ن 
�لتغذية �لعاملي، �لذي �شمل 140 
"ت�شغط على  �مل�شكات  �إن  دول��ة، 
وطالبو�  ككل"  �لب�شرية  �لتنمية 
بتغيري حا�شم يف �ال�شتجابة لهذ� 

�لتهديد �ل�شحي �لعاملي.
وب��رغ��م �ن��خ��ف��ا���س م��ع��دالت �شوء 
�لعاملي،  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ذي��ة 
معدل  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  خ��ل�����س 
�ن���خ���ف���ا����ش���ه ل���ي�������س ����ش���ري���ع���اً مبا 
�لتنمية  �أه�����د�ف  لتحقيق  يكفي 
دولياً  ع��ل��ي��ه��ا  �مل��ت��ف��ق  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�أ���ش��ك��ال ���ش��وء �لتغذية  الإن��ه��اء ك��ل 

بحلول عام 2030.
وق���ال �ل��ت��ق��ري��ر �إن م��ا ي��رب��و على 
�شن  دون  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   155
ب�شبب  �ل��ت��ق��زم  ي��ع��ان��ون  �خلام�شة 
مليوناً   52 و�إن  �ل��ت��غ��ذي��ة  ���ش��وء 
�أن  �ل��ه��ز�ل، وه��و ما يعني  يعانون 

�أوز�نهم ال تتنا�شب مع طولهم.
�الإفر�ط  ي�شبب  �لنقي�س،  وعلى 
جمة  م�شكات  �لطعام  ت��ن��اول  يف 
ل��ل��ن��ا���س م���ن ج��م��ي��ع �الأع����م����ار يف 
�إذ وجد  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
من  �شخ�س  ملياري  �أن  �لتقرير 
���ش��ك��ان �ل��ع��امل �ل��ب��ال��غ ع��دده��م 7 
من  �الآن  يعانون  ن�شمة  م��ل��ي��ار�ت 
ويف  �ل�����ش��م��ن��ة.  �أو  �ل������وزن  زي������ادة 
�أم���ري���ك���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة ي���ع���اين ثلث 

�لرجال و�لن�شاء من �ل�شمنة.
يعاين  �لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  ويف 
طفل  مليون   41 ع��ن  يقل  ال  م��ا 
زي����ادة  م���ن  ���ش��ن �خل��ام�����ش��ة  دون 
�أفريقيا مبفردها ثمة  �ل��وزن ويف 
حو�يل 10 مايني طفل يعانون 

من زيادة �لوزن.
�الأ�شتاذة  ف��ان��زو،  جي�شيكا  وق��ال��ت 
بجامعة جونز هوبكنز يف �لواليات 
���ش��ارك��ت يف قيادة  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة، 
�أعد تقرير  �لذي  �لباحثني  فريق 
كان  "تاريخياً،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��غ��ذي��ة 
ينظر �إىل فقر �لدم �الأنيميا لدى 
�لطفل  ل��دى  �لتغذية  و�شوء  �الأم 
منف�شلتان  م�شكلتان  �أنهما  على 
ع����ن �ل�����ش��م��ن��ة و�الأم������ر��������س غري 

�ملعدية".

النوم اجليد يقوي 
خ�شوبة املراأة

�أن  �إىل  ي���اب���ان���ي���ة  در��������ش������ة  ت���و����ش���ل���ت 
ت��وؤث��ر على خ�شوبة  �ل��ن��وم  ����ش��ط��ر�ب��ات 
جتارب  نتائج  حتليل  بعد  وذل���ك  �مل����ر�أة 
من  يعانني  �م����ر�أة   208 على  �أج��ري��ت 
�لدر��شة  وج���اءت  �الإجن����اب،  يف  م�شاكل 
ربطت  �شابقة  �أبحاث  ن�شرته  ما  لتوؤكد 

بني �لنوم و�حلمل.
"هانابو�شا"  عيادة  يف  �لباحثون  و���ش��األ 
�مر�أة   208 �لياباين  كوبي  مدينة  يف 
نومهن  ن��وع��ي��ة  لتقييم  ����ش��ت��ب��ي��ان  مل���لء 
نومهن  �شاعات  ع��دد  معدل  ناحية  م��ن 
��شطر�بات  ح�����دوث  وم�����دى  �ل���ي���وم���ي 
يف �ل��ن��وم خ���ال �ل��ل��ي��ل، وك���م ك��وب��اً من 

�لكحول �شربو� قبل �لنوم.
�ل���ت���ج���ارب، ق�شمت  ن��ت��ائ��ج  وب���ن���اء ع��ل��ى 

�شيد�ت ال  3 جمموعات:  �إىل  �ل�شيد�ت 
بن�شبة  �ل��ن��وم  �أث��ن��اء  م�شكات  يو�جهن 
نوم  ب��ا���ش��ط��ر�ب��ات  و�أخ����ري����ات   65%
ون�شاء   ،26.8% ب��ن�����ش��ب��ة  م��ت��و���ش��ط��ة 
�ل��ن��وم وبلغت  ب��ا���ش��ط��ر�ب��ات ���ش��دي��دة يف 
ن�شبتهن %8.2، وفقاً ملا نقلته �شحيفة 

ديلي ميل �لربيطانية.
خال  م��ن  �إجنابهن  فر�س  تقييم  ومت 
باملخترب،  �شناعي  تلقيح  عملية  �إج��ر�ء 
حلدوث  �الأدن���ى  �لن�شبة  �أن  تبنّي  حيث 
�للو�تي  �ل��ن�����ش��اء  ب���ني  ك��ان��ت  �الإجن������اب 
�لنوم  يف  �شديدة  ����ش��ط��ر�ب��ات  تو�جهن 
حلدوث  �الأع��ل��ى  �لن�شبة  كانت  باملقابل 
بنوم  ينعمن  �ل��ل��و�ت��ي  للن�شاء  �الإجن���اب 

جيد.

�شوى  وفو�ئدها  �ملنتجات  حمتويات  تفا�شيل  توجد  وال 
�أو موقع �جلهة �مل�شنعة، وغالبا ما تت�شمن  على �لعبوة 
��شت�شار�ت  م��رك��ز  ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار  متناق�شة.  م��ع��ل��وم��ات 
نظاما  �مل����ر�أة  �تبعت  �إذ�  �أّن���ه  �إىل  ه��ام��ب��ورغ  يف  �مل�شتهلك 

غذ�ئيا متو�زنا فيمكنها �ال�شتغناء عن �ملكمات.
للغذ�ء تكمن  �ملكملة  �مل��و�د  ت�شكلها  �لتي   �الأك��رب  �مل�شكلة 
فيها،  و�ملن�شطة  �ملقوية  �جلرعات  ن�شب  �رتفاع  يف  غالباً 
�حلامل  �مل���ر�أة  على  حم�شوبة  غ��ري  نتائج  ي�شبب  ق��د  م��ا 

و�ملر�شع.
�ختبار�ت  �أجرى  هامبورغ  يف  �مل�شتهلك  ��شت�شار�ت  مركز 
�ال�شتهاك  �شائعة  �لغذ�ئية  �ملكمات  نوٍع من   14 على 

من قبل �حلو�مل و�ملر�شعات وخل�س �إىل ما يلي:
"�ملعهد  و�شايا  تتجاوز  مكونات  ت�شم  �ملنتجات  بع�س   �

�الحتادي لتقومي عن�شر �ملجازفة".
� 9 من �ملكمات �لغذ�ئية �لتي خ�شعت لاختبار جتاوز 
حمتو�ها �حلد �الأق�شى من �ل�شلينيوم و�لزنك وحم�س 
�لفوليك. يف �ملقابل، البد من �الإ�شارة �إىل �أن ما تعر�شه 
�الأدوية و�لعقاقري يف �ل�شيدليات ال يك�شف عن �ملخاطر 

�إال يف حاالت ��شتثنائية.
� تنوع �ملعرو�س من �ملكمات �لغذ�ئية يجعل من �ل�شعب 

على �لن�شاء �ملعنيات �أن يطّلعن على �ملخاطر �ملحتملة.
� �ملعلومات حول �ملكونات ومنافعها تنح�شر يف �لربو�شيتات 
�لعلمية  �الإلكرتونية  �ملو�قع  على  �أو  للمكونات،  �ملر�فقة 
�ل��ت��ي ت��ع��ر���س �مل��ن��ت��ج��ات، وه���و م��ا ال ي��ت��وف��ر يف �ملحات 
�لتي تبيع �ملنتجات �لتي ترّوج عادة يف �أو�ٍن زجاجية وما 

�شابه.
� هنا �أي�شا مل ي�شع �مل�شنعون مكونات �لت�شكيلة �لنباتية 
�لد�خلة يف �شناعة �ملادة، ومل يبينو� ماذ� يحدث يف حال 

�الإكثار منها.

حليب االأم "ال غنى عنه"
بديلة  حلول  تقدمي  �لعلمية  �الكت�شافات  تو��شل  فيما 
�حلليب  توفري  غ��ر�ر  على  �ل�شحة  م�شاكل  م��ن  للكثري 
�حلليب  �أهمية  خ��رب�ء  �أك��د  �ملر�شعة،  ل��اأم  �ال�شطناعي 
�لطبيعي للر�شيع و�الأم معاً وو�شفوه باحلليب �لذي "ال 

غنى عنه". فلماذ� ذلك يا ترى؟
مر�س �الأم وعدم قدرتها على �إر�شاع طفلها �ل�شغري قد 
كفايته  وبالتايل عدم  لديها  �إدر�ر �حلليب  ي�شبب �شعف 
للطفل. هذه رمبا �أهم �الأ�شباب �لتي تدفع بع�س �الأمهات 
تغذية  �أجل  �ال�شطناعي من  �العتماد على �حلليب  �إىل 
ر�شيعها. لكن هذ� �لنوع من �لر�شاعة لي�س د�ئماً مفيد�ً 
ل�شحة �لر�شيع، خ�شو�شاً يف �الأ�شهر �الأوىل من والدته، 
و�ل��ت��ي حت��ت��اج رع��اي��ة خا�شة ويف غ��ال��ب �الأح��ي��ان بطرق 

طبيعية، ملا لها من فو�ئد جمة على �شحة �لر�شيع.
لتقييم  �الأمل���اين  �الحت���ادي  �ملكتب  �أك��د  �ل�شدد،  ه��ذ�  ويف 
�ملخاطر �أن �لر�شاعة �لطبيعية هي �أف�شل غذ�ء للر�شع، 
�لتي  �لغذ�ئية  �مل��و�د  يحتوي على جميع  �الأم  الأن حليب 
ما  وفق  �حلياة،  من  �الأوىل  �الأ�شهر  يف  �لطفل  يحتاجها 

�أورد �ملوقع �لطبي �الأملاين "هايل بر�ك�شي�س".
و�أو�شح �ملكتب �الحتادي �الأملاين لتقييم �ملخاطر يف بيان 
لله�شم  "جيد  �الأم  حليب  �أن  �ملا�شي  �الأ�شبوع  نهاية  له 
و�شحي و�شليم ويف درجة حر�رة �شحيحة". و�أكد �ملكتب 
�أنه ال يتم �إر�شاع كل �الأطفال ب�شكل كاف، وهو ما يدعو 
�ملجتمع خ�شو�شاً  �ملر�شعات يف  �لن�شاء  دعم  �شرورة  �إىل 
نف�س  و�أ�شار  �لر�شيع.  والدة  من  �الأوىل  �أ�شهر  �ل�شتة  يف 
�لن�شاء  ف��ي��ه  ت�شعر  ال  �ل���ذي  �ملجتمعي  �مل��ن��اخ  �أن  �مل��ك��ت��ب 

�ملر�شعات بالتقدير و�لقبول ُيعادل �شخ�شاً متخ�ش�شاً يف 
جمال ما وال يح�شل على �لدعم �ملطلوب.

فوائد الر�ضاعة الطبيعية
�لدر��شات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أو���ش��ح��ت  ���ش��ل��ة،  ���ش��ي��اق ذي  ويف 
�شحة  على  �لطبيعية  �لر�شاعة  فو�ئد  �ل�شابقة  �لعلمية 
خطر  م��ن  تقلل  و  �حل�شا�شية  م��ن  تقي  حيث  �الأط��ف��ال، 
�الإ�شابة ببع�س �الأمر��س مثل د�ء �ل�شكري وت�شاعد على 
على  �الإيجابي  تاأثريها  �إىل  باالإ�شافة  �الإ�شهال،  جتنب 

تطور �جلهاز �ملناعي للطفل.
بل  �لر�شع،  على  �لطبيعية  �لر�شاعة  فو�ئد  تقت�شر  وال 
تتعد�ه �أي�شاً �إىل �الأم، �إذ يوؤكد �خلرب�ء على �أن �لر�شاعة 
�لطبيعية تقلل كذلك من خطر �إ�شابة ب�شرطان �ملبي�س 
�أن��ه��ا حت��م��ي �الأم من  و���ش��رط��ان �ل��ث��دي، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 

�أمر��س �لقلب و�الأوعية �لدموية على �ملدى �لطويل.

تراجع عاملي ملحوظ
على  ب��ن��اًء   - �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  ت�شدد  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�ملتحدة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أع���دت���ه  ت��ق��ري��ر 
�أي بلد يف  "ال يوجد  �أنه  "�ليوني�شيف" - على  للطفولة 
�لعامل ي�شتويف �ملعايري �ملو�شى بتطبيقها ب�شاأن �لر�شاعة 

�لطبيعية".
�أظهرت معدالت  �لعاملية،  وح�شب موقع منظمة �ل�شحة 
�لر�شاعة �لطبيعية �لتي مت �إعد�دها يف 194 بلد�ً على 
�ل�شعيد �لعاملي �أن 40 يف �ملائة فقط من �الأطفال �لذين 
تقل �أعمارهم عن �شتة �أ�شهر يتم �إر�شاعهم ب�شكل طبيعي. 
كما �أن 23 بلد�ً فقط "جتاوزت فيها معدالت �لر�شاعة 

�لطبيعية ن�شبة 60 يف �ملائة".

للمر�شعات... حذاِر من جرعات املكمالت الغذائية املفرطة

مبنا�ضبة االأ�ضبوع العاملي للر�ضاعة الطبيعية، ك�ضفت درا�ضة ن�ضرها مركز 
حماية امل�ضتهلك يف هامبورغ موؤخرا اأّن عددا معتربا من املكمالت الغذائية 

التي تو�ضي املر�ضعات با�ضتخدامها قد ال تكون مفيدة.
اإىل   2017 اأكتوبر  االأول  ت�ضرين   29 يوم  �ضدرت  التي  الدرا�ضة  خل�ضت 
اأّن الن�ضاء املر�ضعات الالئي يتناولن مكمالت غذائية غالبا ما يفعلن ذلك 

بجرعات مفرطة. وحتتوي بع�ض املنتجات املتاحة مكونات من�ضطة 
مثل ال�ضيلينيوم والزنك وحم�ض الفوليك اأكرث بكثري من املقادير 

التي يو�ضي بها اخلرباء.
وت�ضتهدف كثري من تلك املنتجات كال من احلوامل 

املرحلتني  هيياتييني  اأن  رغيييم  وامليير�ييضييعييات، 
غذائية  تييركيييييبييات  تتطلبان 

وجتعل  متييياميييا.  خمييتييلييفيية 
الغذائية  املكمالت  كمية 
امليييتيييوفيييرة االأميييييير اأكيييرث 

لتكوين  الن�ضاء  على  �ضعوبة 
روؤية وا�ضحة ملا هو معرو�ض.
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�ش�ؤون حملية

يقدم متحف اللوفر اأبوظبي وي�ضلط االأ�ضواء على مقومات اأبوظبي كوجهة لل�ضياحة الثقافية 

اأبوظبي ت�شارك يف معر�س �شوق ال�شفر العاملي يف لندن بجناح ي�شم 40 عار�شًا

مب�ضاركة فريق من الدراجني 

 �شرطة اأبوظبي ُتطلع طالب " الإمارات الوطنية " يف العني على جهود حتقيق ال�شالمة املرورية 

يجدد دعوته للجمهور للتعرف على اأ�ضا�ضيات �ضناعة الر�ضومات الهزلية والر�ضوم املتحركة

معر�س "جنون الكرتون" ينظم ور�س عمل للزوار وامل�شاركني 

•• اأبوظبي - الفجر

 ت�شارك د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي 
لندن،  يف  �لعاملي  �ل�شفر  �شوق  معر�س  يف 
و�ل���ذي ي��ق��ام خ��ال �ل��ف��رتة م��ن 6 �إىل 8 
نوفمرب �جل��اري. ويركز �ملعر�س يف دورته 
�حلالية على �ل�شياحة �لثقافية، كما تركز 
�لرتويج  على  �لعام  ه��ذ�  �ل��د�ئ��رة  م�شاركة 
للزو�ر  متميزة  وجهة  باعتبارها  الأبوظبي 
م���ن �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة و�ل������دول �الأوروب���ي���ة 

�ملجاورة. 
ويعترب معر�س �شوق �ل�شفر �لعاملي بلندن 
�أكرب جتمع للجهات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات 
�ل�شفر  جم�����ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  و�ل�������ش���رك���ات 
و�لنقل  �ل�شياحي  و�ال�شتثمار  و�ل�شياحة 
�جل�����وي، ك��م��ا ي��ل��ق��ي �ل�����ش��وء ع��ل��ى �أح����دث 
�لعاملي.  �ل�شفر  �شوق  يف  �ملتبعة  �لتقنيات 
 5000 نحو  �شنوياً  �ملعر�س  وي�شتقطب 
موؤ�ش�شة من 188 دولة. كما يحظى �شنوياً 
3000 من ممثلي من  �أكرث من  باهتمام 
و�شائل �الإعام، وقر�بة 4200 من خرب�ء 
ز�ئر.  �أل���ف   50 �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شناعة، 
و�شهدت �لدورة �ل�شابقة من �ملعر�س وعلى 
للعار�شني  ع���و�ئ���د  �أي�����ام حت��ق��ي��ق   3 م����د�ر 
جنيه  م��ل��ي��ار   2،8 �إىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  و���ش��ل��ت 
��شرتليني )13،6 مليار درهم �إمار�تي(.  

وتتقدم د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي 
يت�شمن  ع���ار����ش���اً،   40 م���ن  م��ك��ون��اً  وف�����د�ً 
و�ل�شركات  و�لوجهات  و�ملنتجعات  �لفنادق 
م�شاحة  �أبوظبي  جناح  ويغطي  �ل�شياحية. 
خاله  م��ن  ي��ق��دم  م��رب��ع��ة،  �أم���ت���ار   609
وذل���ك مبنا�شبة  �أب��وظ��ب��ي،  �ل��ل��وف��ر  متحف 
�الفتتاح �ملرتقب للمتحف �لعاملي يوم 11 

نوفمرب �جلاري. 
وحول م�شاركة هذ� �لعام، قال �شعادة �شيف 

�لثقافة  د�ئ����رة  ع���ام  م��دي��ر  غ��ب��ا���س،  �شعيد 
معر�س  "يعترب  – �أب��وظ��ب��ي:  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
���ش��وق �ل�����ش��ف��ر �ل��ع��امل��ي يف ل��ن��دن م���ن �أهم 
فريدة  �شنوية  وفر�شة  �ل�شناعة  فعاليات 
�الأ�شو�ء  م��ن  �مل��زي��د  لت�شليط  ن��وع��ه��ا  م��ن 
ت�شهده  �لذي  �ملتنامي  �لثقايف  �لزخم  على 
�أبوظبي.  يف  و�ل�شياحة  �لثقافية  �ل�شاحة 
مع  للتو��شل  من�شة  �حل���دث  يعترب  ك��م��ا 
و�لزو�ر لارتقاء بوعيهم  �لعار�شني  باقي 
�إرث ثقايف  �الإم���ارة، وم��ا متتلكه من  جت��اه 
و�إن�����ش��اين ع��ري��ق ت��رغ��ب يف م�����ش��ارك��ت��ه مع 
�شياحية وترفيهية عاملية  �لعامل، ووجهات 
�ململكة  تعترب  غبا�س:  �مل�شتوى." و�أ���ش��اف 
بالن�شبة لقطاع  �الأ���ش��و�ق  �أه��م  �ملتحدة من 
وت��اأت��ي يف  �أب��وظ��ب��ي،  و�ل�����ش��ف��ر يف  �ل�شياحة 
�لوجهات  �أه��م  قائمة  على  �لثالثة  �ملرتبة 
�ل��ع��امل��ي��ة �مل�����ش��درة ل��ل�����ش��ي��اح �إىل �الإم������ارة. 
ك��م��ا ي�����ش��ج��ل �ل������زو�ر م���ن �مل��م��ل��ك��ة �ملتحدة 
�أط��ول من غريهم يف قطاع  �شياحية  لياٍل 
�ملنتجعات.  �أو  �لفنادق  يف  �شو�ء  �ل�شيافة، 
وب��ن��اء ع��ل��ى ب��ي��ان��ات �ل��ع��ام �جل����اري وحتى 
منو  ت�شجيل  مت  ف��ق��د   ،2017 �شبتمرب 
�ل�شوق  م��ن  �ل�����زو�ر  ع���دد  يف   5% بن�شبة 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة، وذل�����ك ب���امل���ق���ارن���ة م���ع ذ�ت 
مدى  وع���ل���ى   .2016 ع����ام  م���ن  �ل���ف���رتة 
�الأعو�م �لثاثة �ملا�شية، وقد �شجل �لزو�ر 
م�شاعفة،  من��و  ن�شب  �ملتحدة  �ململكة  م��ن 
ف���ن���ح���ن ح���ري�������ش���ون ع���ل���ى حتديث  ول�������ذ� 
م��ع��ارف��ه��م وم��ع��ل��وم��ات��ه��م ب��ا���ش��ت��م��ر�ر حول 
ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف �أب��وظ��ب��ي، وم��ا لدينا 
ت��وؤه��ل��ن��ا للرتويج  م���ن م��ق��وم��ات وق�����در�ت 
مف�شلة  عاملية  وجهة  باعتبارها  الأبوظبي 
�ل����ع����ام. ومت حجز  م������د�ر  ع���ل���ى  ل����ل����زي����ارة 
 S3 و S2 م��وق��ع ج��ن��اح �أب��وظ��ب��ي يف ق��اع��ة
 ME200 ،ME201، رق���م  م��ن�����ش��ات 

وتعود  بلندن.  �إك�شل  مبركز   ،ME204
�ل��ع��ام جمموعة  ه���ذ�  �أب��وظ��ب��ي  �إىل ج��ن��اح 
يف  �ل�شياحية  و�ل��وج��ه��ات  �ل�شركات  كبرية 
و�الحتاد  يا�س،  بينها جزيرة  �أبوظبي، من 
كما  �لكبري،  ز�ي��د  �ل�شيخ  للطري�ن وجامع 
بينهم  من  جديد�ً،  عار�شاً   15 ي�شت�شيف 
�الأجانب  و���ش��وؤون  لاإقامة  �لعامة  �الإد�رة 
و�شركة  �ل�����ش��ي��اح��ة،  و���ش��رط��ة  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
تطوير �ال�شتثمار �ل�شياحي، باالإ�شافة �إىل 

�لفنادق و�ملنتجعات. 
ومن جهته، قال �شلطان �ملطوع �لظاهري، 
باالإنابة  �ل�شياحة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�أبوظبي:   – و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  يف 
ت��ع��ك�����س م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف ه����ذه �ل��ن��وع��ي��ة من 
�الهتمام  �ل���ك���ربى،  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�أب���وظ���ب���ي لقطاع  ت���ول���ي���ه  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ري 
ل���ه م���ن دور ح��ي��وي وفاعل  مل���ا  �ل�����ش��ي��اح��ة، 
و�إيجاد  وت��ن��وي��ع��ه  �الق��ت�����ش��ادي  �ل��ن��م��و  يف 
فر�س �لعمل. ويقدم معر�س �شوق �ل�شفر 
ل�شركائنا  منوذجية  فر�شة  بلندن  �لعاملي 
�حل���ال���ي���ني و�جل�������دد ال���ش��ت��ك�����ش��اف فر�س 
�لقطاع،  ه����ذ�  يف  م��ع��ن��ا  �مل��ث��م��رة  �ل���ت���ع���اون 

الأب��وظ��ب��ي ال���ش��ت��ع��ر����س قدر�تها  وف��ر���ش��ة 
و�إمكاناتها كوجهة �شياحية عاملية مف�شلة 
�لرئي�شية حول  �الأ�شو�ق  �لعديد من  لدى 
�لعامل، وخ�شو�شاً من �ململكة �ملتحدة ودول 
�الحت���اد �الأوروب�����ي. كما ي��وف��ر �حل���دث لنا 
�الأ�شو�ق  حول  معلوماتنا  لتحديث  فر�شة 
و�ل�شركاء،  �لعماء  وتطلعات  �لرئي�شية 
مبا ي�شاعدنا على حتديث خططنا و�تخاذ 
وفهم  دقيقة  معلومات  على  بناء  �لقر�ر�ت 
و�ل�شياحة  �ل�شفر  ���ش��وق  لتوجهات  عميق 
ت�شجيل  ع��ل��ى  ع����ازم����ون  ون���ح���ن  �ل���ع���امل���ي. 
م�شاركاتنا  �شجل  �إىل  ي�شاف  �آخ���ر،  جن��اح 
�مل���ه���م، وذلك  �ل��ن��اج��ح��ة يف ه����ذ� �مل��ع��ر���س 
�شياحي  م��ن��ت��ج   95 ل��ن��ح��و  �ل���رتوي���ج  ع���رب 
بها  تتمتع  �لتي  �ملكانة  على  توؤكد  وثقايف، 
وجهات  �أهم  من  باعتبارها  حالياً  �أبوظبي 
�لعامل.  م�شتوى  على  �لثقافية  �ل�شياحة 
وكانت د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي، 
ق��د �أط��ل��ق��ت ع���دد م��ن �مل���ب���ادر�ت �جلديدة 
و�لتي  �لثقافية،  �ل�شياحة  على  تركز  �لتي 
�ل��زو�ر من  �ملزيد من  ��شتقطاب  ت�شتهدف 
�أ�شو�ق �ململكة �ملتحدة و�أوروب��ا. ومن بينها 
يقدم  �ل���ذي  �إمار�تية"  "جتارب  ب��رن��ام��ج 
�أ�شلية،  وثقافية  �شياحية  جت��رب��ة  ل��ل��زو�ر 
وه���و م��ن ت�شميم وت��ق��دمي جم��م��وع��ة من 
ويركز  �الإمار�تيني،  �ل�شياحيني  �ملر�شدين 
و�الإرث  �لرت�ثية،  �لتقاليد  ��شتك�شاف  على 
�لثقايف �ملادي و�ملعنوي، و�ملو�قع �لتاريخية 
و�لطبيعية. وي�شلط جناح �أبوظبي يف �شوق 
�ل�شفر �لعاملي يف لندن على �ملنا�شبة �الأبرز 
�أجندة �الأح��د�ث �لثقافية لهذ� �لعام،  على 
وهو �الفتتاح �ملرتقب حملياً وعاملياً ملتحف 
�للوفر �أبوظبي يوم 11 نوفمرب يف جزيرة 
�ل�شعديات، و�لذي يقدم الأول مرة يف �لعامل 
�أول  يعترب  كما  عاملي،  متحف  �أول  �لعربي 

حو�ر�ً  يقدم  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  متحف 
�الإن�شانية  �لثقافات  خمتلف  ب��ني  ثقافياً 
�شالة   23 م��ن  م��ع��ارة  قطعة   600 ع��رب 
عر�س فنية معرو�شة حتت قبته �ل�شخمة 
180 مرت�ً، باالإ�شافة  �لتي ي�شل قطرها 
�خلا�شة  �لد�ئمة  �ملقتنيات  جمموعة  �إىل 
قطعة،   300 �إىل  ت�شل  و�ل��ت��ي  ب��امل��ت��ح��ف 
معارة  �أخ���رى  قطعة   350 �إل��ي��ه��ا  ي�شاف 
من 13 موؤ�ش�شة فرن�شية، من بينها �أعمال 
د�ف��ي��ن�����ش��ي، ومونتي،  م��ث��ل  ك��ب��ار  ل��ف��ن��ان��ني 
وفان جوخ وماتي�س.  وبالتناغم مع جهود 
�أب��وظ��ب��ي ل��ارت��ق��اء ب��ال��وع��ي جت���اه �ملو�قع 
جناح  يقدم  �ل��ب��ارزة،  و�لتاريخية  �لثقافية 
�أب��وظ��ب��ي ع��ر���ش��اً ح��ول جت��رب��ة �ل����زو�ر �إىل 
و�حات �لعني، �أول موقع �إمار�تي مدرج على 
�الإن�شاين  �ل��رت�ث  ملو�قع  �ليون�شكو  قائمة 
حتديثها  مت  �ل��ت��ي  �لتجربة  وه��ي  �ل��ع��امل��ي، 
م��وؤخ��ر�ً وت��ق��دم ل��ل��ز�ئ��ر �إم��ك��ان��ي��ة �العتماد 
�لتي  �مل�شاعدة  �الأدو�ت  من  جمموعة  على 
تقدم �شروحاً مف�شلة وفهماً �أف�شل للنظام 
�ل��ب��ي��ئ��ي �مل��ت��ك��ام��ل مل��ن��ط��ق��ة و�ح�����ات �لعني، 
وتطورها عرب �لتاريخ، و�أهميتها �لثقافية 
تاريخي  وما متتلكه من عمق  و�لتاريخية 
 4000 م����ن  �أك������رث  �إىل  ي�����ش��ل  وت����ر�ث����ي 
�شل�شلة  تنظيم  �جل��ن��اح  ي�شهد  ك��م��ا  ع����ام.  
و�لفلكلورية  �لفنية  �ال���ش��ت��ع��ر����ش��ات  م��ن 
ملحة  �كت�شاب  على  �ملعر�س  زو�ر  مل�شاعدة 
�ل��ث��ق��ايف الأبوظبي،  م��ق��وم��ات �جل���ذب  ع��ن 
من بينها عرو�شاً حية للمطبخ �الإمار�تي، 
م���ن �حلرفيني  مل��ج��م��وع��ة  خ���ا����س  ورك�����ن 
�لذين �شيقدمون عرو�س �حلرف �ليدوية 
�الأجيال  �ملحلي عرب  �ملجتمع  تناقلها  �لتي 
�ملتعاقبة، باالإ�شافة �إىل عرو�س "�لعيالة" 
و�ملو�شيقى �لتقليدية �لتي تعك�س �الإبد�عات 

�لفنية و�لثقافية �ملتو�رثة. 
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ز�ر فريق �لدر�جني بق�شم �ملعهد �ملروري يف 
مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �بوظبي 
�لعني  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  �الم���������ار�ت  م���در����ش���ة 
يف  �مل��رور  �شرطة  بجهود  �لطاب  لتعريف 
�ل�شامة  �مل�����روري وحت��ق��ي��ق  �ل��وع��ي  ن�����ش��ر 

�ملرورية الأفر�د �ملجتمع.
�لتا�شع  �ل�شفني  م��ن  ط��ال��ب  وتابع100 
و�ل���ع���ا����ش���ر و�أع���������ش����اء �ل���ه���ي���ئ���ة �الإد�ري���������ة 
��شتمل  �ل��ذي  �لفريق  برنامج  و�لتعليمية، 
ت��وع��ي��ة وع��ر���ش��اً ميد�نيا  ع��ل��ى حم��ا���ش��رة 
وم�شاركاته  �لفريق  تعرفو� على مهام  كما 
�لتوعية  وح��م��ات  �لوطنية  �ملنا�شبات  يف 
�ملرورية باملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�ملجتمعية.

�حلارثي  ر�����ش���د  ط����ال  �مل���ق���دم  و�أو�����ش����ح 
رئ��ي�����س ق�شم �مل��ع��ه��د �مل�����روري يف �ل��ع��ني �ن 
�لزيارة تاأتي �شمن �لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شات 

�لتعليمية، بهدف ن�شر �لوعي لدى �لطاب 
وجت�شيد�ً  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  و�أم�����ل  �ل��غ��د  رج����ال 
ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���ش��رط��ة �ب���وظ���ب���ي يف مد 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لتو��شل  ج�شور 
�جلمهور  �أف����ر�د  ثقة  وت��ع��زي��ز  و�ملجتمعية 
�أبوظبي  �لتي تقدمها �شرطة  يف �خلدمات 

لك�شب ر�شاهم و�إ�شعادهم.
وق��ال حممد عبد �ل��ك��رمي �ل��ع��دو�ن مدير 

ياأتي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  تنظيم  �أن  �مل��در���ش��ة 
�شمن مادة �لرتبية �الخاقية �مل�شتحدثة 

وتركز  �حل��ايل  �لدر��شي  �لعام  من  �عتبار�ً 
على تنمية �لفرد و�ملجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر

"جنون �لكرتون" يف ��شتقبال �لزو�ر  ي�شتمر معر�س 
و�مل�شاركني يف ور�س �لعمل �مل�شاحبة للمعر�س �لذي 
ي�شت�شيفه مركز �لقطارة يف منطقة �لعني حتى يوم 

�الإثنني 13 نوفمرب 2017. 
ويقدم �ملعر�س �لعديد من مناذج �لتقنيات و�الأ�شاليب 
و�لر�شوم  �ل��ه��زل��ي��ة  �ل���ر����ش���وم  ع����امل  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة 
�ملتحركة، و�لتي يتم تنفيذها مبو�د خمتلفة، �شو�ء يف 

�لق�ش�س �مل�شورة ور�شوم �لتحريك �أو �ملل�شقات، حيث 
يتعرف �جلمهور على جمتمع فناين �لر�شوم �ملتحركة 

من خال �أعمال 22 فناناً.
�ل�شويدي،  �شمية  ق��ال��ت  �مل��ع��ر���س،  على  تعليقها  ويف 
مدير �لرب�مج �ملجتمعية يف د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة 
�لزخم  نتابع  �أن  �شرورنا  دو�ع��ي  ملن  "�إنه  �أبوظبي:   -
�لذي يكت�شبه �ملعر�س �أ�شبوعاً بعد �آخر، منذ �فتتاحه 
يف �شبتمرب �مل��ا���ش��ي، و�ل��رتح��ي��ب ب���زو�ر �مل��ع��ر���س من 
�ملتحركة،  و�ل��ر���ش��وم  �لهزلية  �لر�شومات  ف��ن  ع�شاق 

�مل�شاحبة  �ملتنوعة  �لعمل  ور�س  يف  �مل�شاركني  وكذلك 
من  �الأخ���رية  �الأ�شابيع  يف  ندخل  وبينما  للمعر�س. 
للجميع،  �ل��دع��وة  فاإننا جن��دد  �ملعر�س،  �إق��ام��ة  ف��رتة 
�لر�شوم  تنفيذ  �أ�شا�شيات  و��شتك�شاف  �ملعر�س  لزيارة 
�الإبد�عية  �الأع��م��ال  من  �الأف��ك��ار  و��شتلهام  �ملتحركة، 
�مل�����ش��ارك��ة، �ل��ت��ي ت���ربز �ل��ت��ع��اب��ري �ل��ف��ن��ي��ة لنخبة من 

�لفنانني."
د�ئ���رة  ج��ه��ود  �لكرتون"  "جنون  م��ع��ر���س  وي��ج�����ش��د 
توفري  �إىل  �لر�مية  �أب��وظ��ب��ي،   – و�ل�شياحة  �لثقافة 

�لنا�شئني،  �ملعار�س  وقيمي  للفنانني  د�ع��م��ة  من�شة 
وحتفيز �الأجيال �ل�شاعدة على بناء �هتمامهم مبجال 
�لفنون. كما يعترب فر�شة للتعرف على م�شادر �الإلهام 
و�إقامة حو�ر�ت جمتمعية، و�لتو��شل �الجتماعي من 

خال و�شيط �إبد�عي له �شعبيته �لو��شعة.
ب���ني م�شاحات  �أق�������ش���ام،  ع���دة  �إىل  �مل��ع��ر���س  وي��ن��ق�����ش��م 
�لر�شوم  ف��ي��دي��و  ل��ع��ر���س م��ق��اط��ع  ل��ل��ع��ر���س وغ�����رف 
�ملتحركة، وق�شم كتب �لر�شومات �لهزلية، �لر�شومات 

�لهزلية على �الإنرتنت، وغريها. 

�ضمن م�ضروع تطوير االأ�ضواق املجتمعية مبدينة العني
بلدية مدينة العني توقع عقد اإن�شاء جمعية 

العني التعاونية يف منقطة �شعاب ال�شخر
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وقعت بلدية مدينة �لعني ممثلة مبكتب �ال�شتثمار خال �ل�شهر �حلايل، 
عقد ��شتثمار ب�شيغة �مل�شاطحة �شمن م�شروع تطوير �الأ�شو�ق �ملجتمعية 
مبدينة �لعني يف منطقة �شعاب �الأ�شخر مع �ل�شادة جمعية �لعني �لتعاونية 

، ومب�شاحة تقدر ب 1703.5 مرت مربع.
و�أو�شح بدر �لعامري �مل�شرف �لعام  ملكتب �ال�شتثمار ببلدية مدينة �لعني ، 
�أن  م�شروع  ياأتي  لتزويد �ملنطقة مبختلف �خلدمات و�الأن�شطة �لتجارية 
تن�شيط  �إىل   ،�إ�شافة  بكفاءة وج��ودة عالية   �ملجتمع  �حتياجات  لتلبية  و   ،
�حلركة �لتجارية و �لتنمية �القت�شادية و �مل�شاهمة يف تعزيز مظهر �ملدينة 
من خال معايري تخطيط وت�شميم مميزة ، مما يحقق  منوذج �القت�شاد 
�مل�شتد�م ، وهو ما ياأتي حتقيقا الأهد�ف �لنظام �لبلدي باإمارة �بوظبي يف 

تقدمي خدمات تعزز جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي حاليا و م�شتقبا .
و�أ�شار بدر �لعامري ، �أن �لعقد �شي�شمل �إن�شاء هايربماركت خا�شة باأن�شطة 
جمعية �لعني �لتعاونية �إ�شافة �إىل عدد من �ملر�فق �خلدمية و�لت�شويقية 
وتتما�شى  �لعاملية ،  و�مل���و�����ش���ف���ات  �مل��ع��اي��ري  الأرف�����ع  وف���ق���اً  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
ملدينة  �جل��م��ايل  و�ل��ط��اب��ع  �جلغر�فية   �لهوية   مع   �لتطويرية  �الأع��م��ال 
وفق  �مل�شتد�مة   �لتنمية  م�شاريع  الإر�شاء  �لبناء   لكود�ت  �لعني ومطابقة 
معايري عاملية تتما�شى مع طموحات  جمتمع �ملدينة وتطلعات �شكانها يف 
�الزدهار و�حلياة �ملتكاملة و�خلدمات �لع�شرية.  �جلدير بالذكر �أن بلدية 
�ملجتمعية يف  �الأ�شو�ق  لتنفيذ جتربة م�شروع تطوير  ت�شعى  �لعني  مدينة 
�لبلدية ب�شدد طر�ح مو�قع يف منطقة  �أن  �ملدينة، حيث  عدد من مناطق 

�ليحر ، �ل�شامات ، نعمة و �لهيلي خليف خال �لفرتة �ملقبلة.

نظمتها �ضرطة اأبوظبي
الإيجابية وال�شحة وال�شعادة 

يف بيئة العمل �شمن ور�شة عمل 
•• ابوظبي - الفجر

ب�شرطة  �ملجتمع  �م��ن  قطاع  مدير  �حل��م��ادي  �حمد  حماد  �لعميد  �فتتح 
�أهمية  " موؤكد�ً  و�ل�شحة  بعنو�ن" �ل�شعادة  تثقيفية  ور�شة عمل  �أبوظبي، 
تعزيز قيم �الإيجابية و�ل�شحة و�ل�شعادة يف بيئة �لعمل �ل�شرطي و�ملجتمع 
�الجتماعي،  �لدعم  مر�كز  �إد�رة  نظمتها  �لتي  �لور�شة  و��شتملت  عموماً. 
– �شحة، على فحو�س  �ل�شحية  �أب��و ظبي للخدمات  �شركة  بالتعاون مع 
ت�شمنت  توعية  كتيبات  وتوزيع  �ملجتمع،  �أم��ن  قطاع  ملنت�شبي  �أولية  طبية 

ن�شائح و�إر�شاد�ت حول دور �ل�شحة يف �إ�شعاد �لنا�س.
�ملوؤ�ش�شات  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  �لكتبي  علي  �شيف  �لعميد  �الف��ت��ت��اح،  وح�شر 
مر�كز  �إد�رة  مدير  �ل��ب��ادي  �شامل  علي  و�لعميد  و�الإ���ش��اح��ي��ة،  �لعقابية 
�لدعم �الجتماعي وعدد من �ل�شباط.  وتاأتي �لور�شة �شمن حر�س �شرطة 
�أهد�فها  �إىل  و���ش��واًل  �ملجتمع،  و�أف���ر�د  باملنت�شبني  �الهتمام  على  �أبوظبي 
�إنتاجيتهم  لزيادة  حمفزة  �إيجابية  عمل  بيئة  و�إيجاد  �ملوظفني  �إ�شعاد  يف 

وم�شاعدتهم على �لتحول نحو منط حياة �شحية.

جمل�شا �شباب اإمارة اأبو ظبي 
و"ال�شرطة" يبحثان التعاون وال�شراكة 

•• ابوظبي - الفجر

ناق�شت جل�شة �شبابية ملجل�شي �شباب  �إمارة �أبوظبي و�شرطة �أبوظبي تعزيز 
�ل�شبابية �لتطويرية و�حللول  �لتعاون و�ل�شر�كة بني �جلانبني و�ملبادر�ت 
�ملبتكرة جليل و�عد م�شت�شرفاً للم�شتقبل وحتدياته و�حتياجاته مبا ي�شهم 
يف حتقيق �الأهد�ف و�لتطلعات �مل�شرتكة.  و�أ�شارت �جلل�شة �لتي ُعقدت يف 
مقر �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي  �إىل �أهمية �ال�شتماع لل�شباب و�لتعرف 
�أع�شاء جمل�س  للتحديات وتعرف  �إيجاد �حللول  و�آر�ئهم يف  �أفكارهم  �إىل 
�شباب �إمارة �بوظبي �إىل �أهد�ف "جمل�س �شباب �شرطة �بوظبي" ومبادر�ته 
�لرحمي  حممد  �حمد  مهند�س  دكتور  �لر�ئد  و�أك��د  �مل�شتقبلية.  وخططه 
رئي�س جمل�س �شباب �شرطة �بوظبي و�أع�شاء جمل�س �شباب �شرطة �بوظبي 
حر�س �لقيادة �ل�شرطية على حتفيز �لكو�در �لوطنية على �البد�ع و�البتكار 
و��شتعر�شو� مبادر�ت �ملجل�س ومنها: �أكرب حلقة �شبابية يف �لعامل، ومبادرة 

٨٠ قائد �شاب، ومبادرة جائزة �ل�شباب.



�شحة وتغذية

23
 رو�شتــة طبيــة ت�شــاهم يف 

الوقــاية مــن اأمــرا�س القــلــــب

حتد من ال�ضرطان وحتافظ على الب�ضر

 تعّرف على فوائد تناول الطماطم
و�لفيتامينات،  �مل��ع��ادن  م��ن  �لعديد  على  �لطماطم  ��َت��ِوي  حَتنْ  
�لربوتينات  �إىل  ِباالإِ�َشاَفِة  �لدهنية،  و�ملو�د  �ملعدنية  و�الأم��اح 
�جل�شم  َتاجها  َيحنْ �لتي  و�لكربوهيدر�ت،  �لطبيعية  و�الأل���و�ن 

ر��س. للوقاية من �لعديد من �الأمنْ
من  �لطماطم  حتتويه  ما  لكم  ن�شرد  �شوف  �ل�شدد،  ه��ذ�  ويف 

فو�ئد �شحية عديدة منها:

�ل�شكر: ملر�شى  – فو�ئدها   1
�ل�شكرى  مر�س  �أعر��س  تقليل  على  �لطماطم  تناول  ي�شاعد 
بع�س  �أثبتت  �الأل��ي��اف،  ��ِت��َو�ِئ��ه على  وذل��ك الحنْ ��ايِن  و�ل��ثَّ �الأول 
��َخ��ا���س �مل�����ش��اب��ني مب��ر���س �ل�����ش��ك��ري بنوعه  �ل��ب��ح��وث �أن �الأ���شنْ
م�شتويات  �لغذ�ئية  باالألياف  غنية  وجبات  وي�شتهلكون  �الأول 
اً حت�شن م�شتويات  �جللوكوز يف �لدم تقل لديهم، ولوحظ �أَينْ�شَ

�ُشوِلني و�ل�شكر يف �لدم. �لدهون و�الإننْ

بال�شرطان: اَبة  �الإِ�شَ من  للوقاية  �لطماطم  – فو�ئد   2
ن�شره  ت���ق���ري���ر  �أ������ش�����ار 

ريكي “webmd” �إىل �أن �تباع نظام غذ�ئي غني  موقع �الأمنْ
خطر  من  �حلد  يف  ي�شاعد  �لطماطم  على  �لقائمة  باملنتجات 
جامعة  �أجرتها  لدر��شة  َقاً  َوفنْ �لبنكريا�س،  ب�شرطان  اَبة  �الإِ�شَ
اَبة مبر�س  اً يف �حلماية من �الإِ�شَ مونرتيال، كما لها دور �أَينْ�شَ
وكذلك  و�مل�شتقيم،  �لقولون  و�شرطاين:  �لربو�شتاتا  �شرطان 

�لوقاية من �شرطان �ملعدة و�لرئة.

�لدماغية: �جللطة  من  للوقاية  �لطماطم  – فو�ئد   3
باجللطات  ��اَب��ة  �الإِ���شَ �نخفا�س  على  �لطماطم  تناول  ي�شاعد 
�لفوليك  حم�س  على  �لطماطم  �ح��ت��و�ء  �أن  كما  �ل��دم��اغ��ي��ة، 
دور يف �حلد  له  للّطماطم  �لغذ�ئي  �لرتكيب  يدخل يف  �ل��ذي 
يف  مهّماً  دور�ً  ت��وؤّدي  قد  �لقلب،  باأمر��س  ��اَب��ة  �الإِ���شَ من خطر 
ب�شرطان �لربو�شتاتا، وقد لوحظ ذلك  اَبة  �الإِ�شَ �حلماية من 

بني �لّرجال �الأ�شغر �شّناً.

للب�شرة: �لطماطم  – فو�ئد   4
�أهم  م��ن  يعترب  ����ِذي  �لَّ  C فيتامني  ع��ل��ى  �ل��ط��م��اط��م  حت��ت��وي 
�أ�شعة  من  َب�َشَرة  �لنْ ِمي  َيحنْ لاأك�شدة  �مل�شادة  �لفيتامينات 

بالوجه �ل�شم�س و�لتلوث �لبيئي وظهور  �ل��ت��ج��اع��ي��د 

َب�َشَرة كما يدخل فيتامني C يف تركيب  وغريها من م�شاكل �لنْ
�ل�شعر  مكونات  م��ن  �أ�شا�شياً  مكوناً  يعترب  ���ِذي  �لَّ �ل��ك��والج��ني 

و�الأظافر و�جللد.

�له�شمي: للجهاز  �لطماطم  – فو�ئد   5
اَبة  �الإِ�شَ م��ن  �جل�شم  حماية  على  ي�شاعد  �لطماطم  ت��ن��اول 
باالإم�شاك، وذلك ملا يحتويه من �ألياف وماء مما ين�شط حركة 

�الأمعاء.

�لطبيعية: للر�شاعة  �لطماطم  – فو�ئد   6
ي�شاعد تناول �لطماطم من تركيز �لليكوبينني حليب �لثدي، 
حيث وجد �لباحثون �أن تناول منتجات �لطماطم مثل �شل�شة 
حليب  يف  �لليكوبني  ت��رك��ي��ز�ت  زي���ادة  على  ي�شاعد  �لطماطم 
ذكره  ما  َب  َح�شنْ �لطازجة،  �لطماطم  تناول  من  �أك��رث  �لثدي 

.”webmd“ ريكي تقرير موقع �الأمنْ

�لعني: حلماية  �لطماطم  – فو�ئد   7
و�لليكوبني،  كاروتني،  �لبيتا  مركبات  على  �لطماطم  حتتوي 
�لعينني،  حتمي  �لتي  �لقوية  �الأك�����ش��دة  وم�����ش��اد�ت  و�ل��ل��وت��ني، 
وحتد من تطور مر�س �ل�شمور �لبقعي وحتافظ على �شحة 

�لعينني.

تت�ضبب اأمرا�ض القلب وال�ضرايني يف وفيات نحو 17 مليون ون�ضف �ضخ�ض 
ا،. �ضنويًّ

وغذائية  �ضلوكية  ممار�ضات  اإىل  القلب  اأمرا�ض  اأ�ضباب  اأكييرث  وتعود 
من  للوقاية  احلياة  منط  يف  �ضامالاً  ا  تغيرياً ي�ضتدعي  ما  وهو  خاطئة، 

اأمرا�ض القلب واحلد من الوفيات الناجتة عنها.
القلب  اأمرا�ض  من  الوقاية  يف  ت�ضاهم  طبية  رو�ضتة  االأطباء  ويقدم 
وتقوية ع�ضلة القلب، وتن�ضيط الدورة الدموية، كما يقدمون اإر�ضادات 

ب امل�ضاعفات التي قد تودي بحياتهم. خا�ضة ملر�ضى القلب لتجنُّ

عو�مل �خلطر
��شت�شاري  �ل��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ن��ط��اوي  وي��ق��ول 
�إن عاملي  �ل��دم��وي��ة،  �لقلب و�الأوع��ي��ة  �أم��ر����س 
�ل�شن و�لتاريخ �لعائلي من �لعو�مل �لتي تزيد 
هناك  �أن  �إال  �لقلب،  باأمر��س  �الإ�شابة  خطر 

فئة  �أي  �إ�شابة  �إىل  ت��وؤدي  قد  �أخ��رى  �أ�شباًبا 
تزيد  ور�ث��ي��ة  ع��و�م��ل  عمرية، ودون وج��ود 

فر�س �الإ�شابة؛ منها �ل�شمنة �لز�ئدة.
و�أ�شار �إىل �أن �لدر��شات �لعلمية �أكدت �أن 
�لقلب  باأمر��س  و�الإ�شابة  �ل�شمنة  بني 

و�الأوعية �لدموية ر�بًطا قويًّا.
كما �أ�شار �إىل خطر تر�كم �لدهون يف �لدم 

�لغنية  �الإف��ر�ط يف تناول �الأطعمة  ب�شبب 
�رت���ف���اع م�شتوى  �إىل  ي����وؤدي  م��ا  ب��ال��ده��ون؛ 

�لقلب  �أم��ر����س  خطر  وزي����ادة  �لكول�شرتول 
وت�شلب �ل�شر�يني.

و�أ�شاف �لدكتور حممود طنطاوي �أن �لتدخني 
وت��ن��اول �ل��ك��ح��ول��ي��ات م��ن ع��و�م��ل �خل��ط��ر �لتي 

ا. يجب جتنبها �أي�شً
وحذر من �رتفاع �شغط �لدم �لناجت عن �ل�شغط 
�لع�شبي و�لتوتر و�لقلق؛ حيث ربطت �لدر��شات 

بينه وبني �أمر��س �لقلب.

كيف نتجنبها؟
باتباع  بد�يًة  طنطاوي  حممود  �لدكتور  ين�شح 
�شحي  غ���ذ�ء  ت��ن��اول  ي�شمل  �شحي  ح��ي��اة  من��ط 
وجتنب  للج�شم،  �ل�����ش��روري��ة  بالعنا�شر  وغ��ن��ي 
�ملقلية  كاالأطعمة  �ل�شارة،  و�مل�شروبات  �الأطعمة 
�لتي  �لغازية  و�مل�شروبات  �ل�شريعة  و�ل��وج��ب��ات 
�ملمار�شات  وجت���ن���ب  �ل���ك���اف���ي���ني،  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
�خلاطئة، كالتدخني وتناول �لكحوليات، �إ�شافة 
على  للحفاظ  بانتظام  �لريا�شة  ممار�شة  �إىل 

�شحة �لقلب و�شبابه.
وي�شري �إىل �أن �لريا�شة تعمل على حرق �لدهون 
�أمر��س  �إىل  ومن ثم عدم تر�كمها �لذي يوؤدي 
�لكول�شرتول و�ل�شغط و�لقلب، و�إىل �أن �حلر�س 
على �مل�شي و�شط �خل�شرة و�لهو�ء �لنقي يوميًّا 
وعدم �الرتكان �إىل �لك�شل وقلة �لن�شاط و�لر�حة 
�لز�ئدة �لتي ت�شر �الإن�شان �أكرث مما تفيده؛ فا 
بد لاإن�شان من �حلركة وبذل �جلهد يف حدود 

�ملعقول 
مب������������������������ا 

يفيد �جل�شم 
دورته  وين�شط 

�لدموية.
ك��م��ا ي��ن�����ش��ح ب��ال��ب��ع��د عن 

وحماولة  و�ل��ع�����ش��ب��ي��ة،  �ل��ت��وت��ر 
�شغط  �أي  مو�جهة  عند  �ال���ش��رتخ��اء 

ع�شبي، �شو�ء عرب متارين �لتنف�س �لعميقة 
�أو ممار�شة �ليوجا.

قبل  �شاخن  ح��م��ام  على  باحل�شول  ين�شح  كما 
�ل����ن����وم؛ ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن�����ش��ي��ط ع�����ش��ل��ة �لقلب 
�الأوعية  تو�شيع  على  يعمل  لكونه  وتقويتها؛ 
�لدموية �ملحيطة بع�شلة �لقلب وي�شمح بتدفق 
على  �حل�شول  وكذلك  �أف�شل،  �لقلب  �إىل  �ل��دم 

ق�شط كاٍف من �لنوم يوميًّا.
�أ�شهر،   6 �ل��دوري كل  بالفح�س  و�أخ��رًي� ين�شح 
فح�س  وخ��ا���ش��ًة  �خلم�شني،  جت��اوز  بعد  خا�شًة 
كالكول�شرتول  ب��ال��ق��ل��ب،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الأم����ر������س 

و�ل�شغط و�ل�شكري.

وبالن�شبة 
ىل  �إ
�لقلب،  مر�شى 
ن�شيحة  لهم  ي��ق��دم 
�إ����ش���اف���ي���ة؛ ه���ي �الل���ت���ز�م 
مو�عيده،  يف  �ل��دو�ئ��ي  بالعاج 
�لبدين  �الن���ف���ع���ال و�جل���ه���د  وجت��ن��ب 
�مل�����ش��ت��م��رة م���ع �لطبيب  �ل���ز�ئ���د، و�مل��ت��اب��ع��ة 

�ملعالج.

�لتغذية مفتاح �لوقاية
وي��ع��د �ل��غ��ذ�ء م��ن �أه���م �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي ت��وؤث��ر يف 
�لدكتورة  وت��ق��دم  و�إي��ج��اًب��ا.  �شلًبا  �لقلب  �شحة 
منال �شرف �لدين ��شت�شارية �لتغذية �لعاجية 
لقر�ء  �لن�شائح  من  ع��دًد�  و�لنحافة،  و�ل�شمنة 
عاجل للوقاية من خطر �أمر��س �لقلب و�لتمتع 

ب�شحة جيدة ووزن �شحي.
وبلغت ن�شبة �ل�شمنة يف �ململكة %28.7، ون�شبة 
من  �لعمرية  �لفئة  يف   30.7% �ل���وزن  زي���ادة 

�لوطني  �مل�شح  نتائج  ح�شب  فوق  فما  �شنة   15
للمعلومات �ل�شحية يف عام 2013م.

ا  �شنويًّ وف����اة  �أل����ف   20 ي���ق���ارب  م���ا  وه���ن���اك 
باململكة ب�شبب �ل�شمنة وم�شاعفاتها، مثل 
�لدماغية،  و�ل�شكتة  �لقلبية،  �ل�شكتة 
وت�شلب �ل�شر�يني، و�لف�شل �لكلوي.

�ل�شمنة  عمليات  تكلفة  ت�شل  فيما 
 17 �إىل  وم�شاعفاتها  �جل��ر�ح��ي��ة 

مليار ريال �شنويًّا.
�ململكة  يف  �ل�����ش��م��ن��ة  م���ع���دالت  وت���ع���د 
���ا؛ نتيجة  ع���امل���يًّ �مل����ع����دالت  �أع����ل����ى  م����ن 
كتناول  خ���اط���ئ���ة،  ح��ي��ات��ي��ة  مم���ار����ش���ات 
�لوجبات �ل�شريعة، و�ل�شكريات �ملفرطة، 

و�مل�شروبات �لغازية.
وتن�شح �لدكتورة منال �شرف �لدين بد�يًة 
بتجنُّب �الأطعمة �لتي تزيد �لدهون �لثاثية 
�لطبيعة  �لزيوت  و��شتبد�ل  �جل�شم،  يف  �ل�شارة 
�لطعام، مثل  �ملهدرجة مكاَنها يف حت�شري  غري 

زيت �لزيتون وزيت �لذرة.
كما حت��ذر م��ن �ل��ده��ون �حليو�نية �مل��وج��ودة يف 
جلود �لدو�جن و�للحوم �حلمر�ء، وتن�شح بنزع 
�جللد و�لدهن قبل تناول �للحم، و�لتقليل من 
تناول �لق�شدة و�جلنب، و�حل�شول على �لدهون 
�ل�شويا؛  وف���ول  �ل�شردين  يف  �مل��وج��ودة  �مل��ف��ي��دة 

م�شتوى  تقليل  على  ت�شاعد  لكونها 
�لكول�شرتول.

وت�������������ش������دد ع������ل������ى �أه�����م�����ي�����ة 
�لغذ�ئي  �ل��ن��ظ��ام  ت�شمن 

و�لفو�كه،  �خل�����ش��رو�ت 
 5 �أو   4 وت�������ن�������اول 

ح�������������ش�������������س م����ن 
�خل�����������������ش��������رو�ت 

و�ل��������ف��������و�ك��������ه 
����������ا؛  ي����������وم����������يًّ
غنية  لكونها 

ل�شحة  �ل�����ش��روري��ة  و�ل��ع��ن��ا���ش��ر  بالفيتامينات 
�لقلب.

�لن�شويات  ت��ن��اول  �الإف�����ر�ط يف  ك��م��ا حت���ذر م��ن 

�لطعام  من  كبرية  كميات  وتناول  و�ل�شكريات، 
تن�شح  وكذلك  و�ل�شمنة  �ل��ز�ئ��د  �ل��وزن  لتجنب 
بتقليل �مللح يف �لطعام، ومب�شغ �لطعام ببطء؛ 
تر�كم  وع��دم  �حل��رق  عملية  يف  ذل��ك  ي�شاعد  �إذ 

�لدهون يف �جل�شم و�لدم.
ع�شلة  تن�شط  معينة  �أط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول  وتن�شح 
الحتو�ئها  �ل��د�ك��ن��ة؛  �ل�شوكوالته  مثل  �لقلب، 
ت��ق��ل��ل ف��ر���س �الإ�شابة  �أك�����ش��دة  ع��ل��ى م�����ش��اد�ت 
باأمر��س �لقلب، ب�شرط عدم �الإفر�ط و�الكتفاء 

بقطعة و�حدة يف �ليوم.
ا بتناول �لع�شل �الأبي�س، وخا�شًة يف  وتن�شح �أي�شً
�لقلب  ع�شلة  تن�شيط  على  للم�شاعدة  �ل�شباح؛ 
ا بتناول �لرمان و�لب�شل  وتقويتها، وتن�شح �أي�شً
�ل�����ش��اي �الأخ�����ش��ر وم�شروب  و�مل�����ش��م�����س و���ش��رب 
�ل��ق��رف��ة؛ فهي م��ن �الأط��ع��م��ة و�مل�����ش��روب��ات �لتي 
�ل��ق��ل��ب وتو�شع  �أم���ر�����س  مت��ن��ع م�����ش��اع��ف��ات 

�الأوعية �لدموية.

األحد   5   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12165  
Sunday  5   November   2017  -  Issue No   12165



24 األحد   5   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12165  
Sunday  5   November   2017  -  Issue No   12165

منوذج اإعالن الن�ضر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : 222743    بتاريخ : ٠٨/2٠14/12
�مل�شجلة بالرقم : 222743    بتاريخ : ٠3/3٠/2٠15

باإ�شم �ملالك : ماكنيل نيوتري�شينالز  �ل �ل �شي
وعنو�نه : 6٠1 �أوفي�س در�يف ،  فورت و��شنطن ، بي �يه 19٠434 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

��شم �ملتنازل له :  هارتاند  كون�شيومر برودكت�س �ل �ل �شي
�ملتحدة   �ل���والي���ات   ، ،�إن��دي��ان��ا 46٠32  ك��ارم��ي��ل   ، ���ش��وي��ت 249   ، ب��ول��ي��ف��ارد  ت��ري����س   ك���اي  وع��ن��و�ن��ه :143٠٠ 

�الأمريكية.
بتاريخ :٠1/٠2/2٠15 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 149 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :1
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  ٠2/15/2٠17

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 1٨/2٠17/1٠   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

منوذج اإعالن الن�ضر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : ٨9797    بتاريخ : ٠1/23/2٠٠7
�مل�شجلة بالرقم : ٨9797    بتاريخ : 2٠٠٨/٠6/16

باإ�شم �ملالك : ماكنيل نيوتري�شينالز  ذ.م.م
وعنو�نه : 6٠1 �أوفي�س در�يف ،  فورت و��شنطن ، بي �يه 19٠434 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

��شم �ملتنازل له :  هارتاند  كون�شيومر برودكت�س �ل �ل �شي
�ملتحدة   �ل��والي��ات   ، �إن��دي��ان��ا 46٠32    ، كارميل   ، �شويت 249   ، بوليفارد  ت��ري����س   ك��اي   143٠٠  : وع��ن��و�ن��ه 

�الأمريكية.
بتاريخ :٠9/٠4/2٠17 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 173 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :1
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  ٠2/15/2٠17      

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 1٨/2٠17/1٠   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

منوذج اإعالن الن�ضر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : 91٨٨6    بتاريخ : ٠3/15/2٠٠7
�مل�شجلة بالرقم : 91٨٨6    بتاريخ : ٠9/2٠٠٨/٠9

باإ�شم �ملالك : ماكنيل نيوتري�شينالز  ذ.م.م
وعنو�نه : 6٠1 �أوفي�س در�يف ،  فورت و��شنطن ، بي �يه 19٠434 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

��شم �ملتنازل له :  هارتاند  كون�شيومر برودكت�س �ل �ل �شي
�ملتحدة   �ل��والي��ات   ، �إن��دي��ان��ا 46٠32    ، كارميل   ، �شويت 249   ، بوليفارد  ت��ري����س   ك��اي   143٠٠  : وع��ن��و�ن��ه 

�الأمريكية.
بتاريخ :٠3/29/2٠17 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 174 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  ٠2/15/2٠17      

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 1٨/2٠17/1٠   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 1٠4٠59   
باإ�شم : جورج يف �إيرتتينمنت

وعنو�نه : 4 ، �أفنيو دي ال �أوبر�  ، 75٠٠1 باري�س ، فرن�شا.
بتاريخ:2٠1٠/٠6/1٠ و�مل�شجلة حتت �لرقم : 1٠439٠ 

�ضورة العالمة

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 
2٠17/12/٠9 وحتى تاريخ: ٠9/2٠27/12.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 22٨62   
باإ�شم : د�نز��س هولدينج �يه جي

وعنو�نه : بيرت مرييان �شرتيت ٨٨  ، 4٠٠2 بازل ، �شوي�شر�.
بتاريخ:23/199٨/٠٨ و�مل�شجلة حتت �لرقم : 1٨37٠ 

�ضورة العالمة

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 
2٠17/٠٨/٠3 وحتى تاريخ: ٠٨/٠3/2٠27.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

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

�لعدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10184  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة  �لتوظيف  �ىل �ملدعي عليه / 1-ريت�س خلدمات 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �بر�هيم  علي  /ك��رمي حممد عبد�حلميد  �ملدعي  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25594 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177578725AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2٠٠٠(
مبكتب  �س   ٠٨.3٠ �ل�شاعة   2٠17/11/٨ �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3121 تنفيذ جتاري  
 -2 ����س.ذ.م.م  �لبناء  مل��و�د  �نرتنا�شيونال  �شده/1-�تانتيك  �ملنفذ  �ىل 
ر�كي�س �شندر� مي�شر� 3- في�شال �شاندر� مي�شر� 4- ديفي�س �شاندر� مي�شر� 
5- �شركة دوفاب لل�شناعة و�لتجارة ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذبنك برود� وميثله:�شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
.وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )٨٨1٠(  به 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/2860 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1-�شعود عدنان علي ح�شني مبارك جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع وميثله:عبد�هلل 
حممد ر�شول علي �لهرمودي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
دره��م �ىل  وق��دره )32.92٨44٨(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1036  جتاري  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليهما/1- �شركة �نرتكون لاعمال �لكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م  2- 
�شيد علي حممد علي جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
لوتاه  ���س  ل�شالح/�س  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2٠17/6/2٠ بتاريخ  �ملنعقدة 
�لعقارية بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )�ثني ع�شر �لف 
�حلا�شل  �ال�شتحقاق  تاريخ  9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  وخم�شمائة 
يف:2٠1٠/4/16 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1361  جتاري  كلي 
�ىل �ملدعي عليهم/1- �شيلبي وورلد و�يد م.د.م.���س )�ملدين �ال�شلي( 2- ماني�س 
كفيلة   - تكنولوجي  كيبل  �شيلبي   -3 �ل�شخ�شي(  )�لكفيل  كومار  موكي�س  جويل 
���س.م.ع قد  للمديونية جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �لتجاري 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعنلكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:19/2٠17/1٠ 
�حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بندب �خلبري �مل�شريف 
ت��ك��ون مهمته وفق  �ل��دع��وى  ه���ذه  ب��اجل��دول خ��ب��ري� يف  �ل����دور  �ملخت�س ���ش��اح��ب 
�الثنني  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت   ، �جلل�شة  بتلك  �ل�شادر  �حلكم  منطقو 
�ملو�فق:2٠17/11/6 �ل�شاعة:٠9:3٠ �شباحا يف �لقاعة:ch2.E.22 يف حالة عدم 

�شد�د �المانة من �ملدعي. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/970  مدين جزئي 

�ل�شرق �الو�شط للمنتجعات �ل�شياحية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �نو�ر  �ىل �ملدعي عليه/1- 
منى بنت �شالح بن �شليمان �لنفي�شة قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعنلكم بان �ملحكمة حكمت 
ومبثابة  �الوىل  عليها  للمدعي  ح�شوريا  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم  ب��ت��اري��خ:2٠17/9/27 
�حل�شوري للمدعي عليها �لثانية وقبل �لف�شل يف �لدفع و�ملو�شوع بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور 
تكون مهمته بعد �الطاع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها �ملقدمة فيها وماع�شى �ن يقدم له من �خل�شوم 
و�الطاع على �لدفاتر و�مل�شتند�ت �ملتعلقة مبو�شوع �لتد�عي و�رفاق �شورة مما ت�شتند �ليه منها �خلربة 
يف نتيجتها �لنهائية وذلك لبيان قيمة �الق�شاط �مل�شتحقة بعقد �ال�شتثمار على �لوحد�ت �شند �لتد�عي 
وبيان عما �نتفعت �ملدعية بها من عدمه و�ملحكمة قدره له مبلغ خم�شة �الف درهم على ذمة �تعابه و�لزمت 
�شد�د  بحالتها يف حالة عد  �لدعوى  لنظر  �ملحكمة وحددت جل�شة:4/2٠17/1٠  بخزينة  �شد�دها  �ملدعية 
قبل  �يد�عه  وعلى �خلبري  تقريره  يقدم �خلبري  �شد�دها وحتى  وج��ل�����ش��ة:2٠17/1٠/1٨ يف حالة  �المانة 
�جلل�شة �الخرية بوقت كاف، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق:2٠17/11/13 �ل�شاعة:3٠:٠٨ 

 .ch2.D.17:شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1201  ا�صتئناف جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- علي ��شغر علي كو�هى �شري�ز 2- عبا�س مريز� 
�شادر�ت  بنك   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ز�ده  تقى  علي 
جتاري   2٠16/1173 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم   / ��شتاأنف  قد  �ي��ر�ن 

كلي بتاريخ:2٠17/6/19     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2٠17/11/٨ �ل�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1231  ا�صتئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- هيتني كاملي�س بهاتيا جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2٠17/٨77 جتاري جزئي بتاريخ:2٠17/6/22     
 1٠.٠٠ �ل�شاعة   2٠17/11/14 �مل��و�ف��ق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2017/572  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم ���ش��ده / 1-ف��ي��ا���س خ��ان قا�شم خ��ان جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مبا 
�لزري  علي  حممد  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ح  لل�شيار�ت  ك��وج��ار   / �ملتظلم  �ن 
�ل�شام�شي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�شوعه �لغاء قر�ر �لرف�س 
�ل�شادر يف �المر رقم 941/2٠17 �مر على عري�شة جتاري ومنع �ملتظلم �شده 
من �ل�شفر و�يد�ع جو�ز �شفره خزينة �ملحكمة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
�ملو�فق 2٠17/11/12   �ل�شاعة ٠٨.3٠ �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/499  جتاري جزئي

�لهدى  �شركة   -2 �����س.ذ.م.م  و�لكهرباء  �مليكانيكا  لهند�شة  /�يجكو  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
للمقاوالت ذ.م.م 3- �يجكو للمقاوالت ���س.ذ.م.م - فرع جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/لوتاه بي �شي جاز ذ.م.م )فرع دبي( وميثله:عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �ل 
و�لت�شامم  بالت�شامن  �ملدعي عليهما  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  علي قد 
�لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )26٠454.4٠( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  و�لتكافل 
ت���اري���خ:2٠16/2/٨ م��ع �لز�مهم بالر�شوم و�مل�����ش��اري��ف.. وح���ددت لها  ب��و�ق��ع 12% م��ن 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2٠17/11/٨  �ل�شاعة ٨.3٠ �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1812  جتاري  جزئي 
�القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للعلب  �ملتحدة  �ل�شركة  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2٠17/9/19 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ���س.ذ.م  �لفنية  للخدمات  ل�شالح/تالنتد  �عاه  �ملذكورة 
و�شبعة  دره��م  وثمانون  وث��اث��ة  وثمامنائة  �ل��ف  )ثمانون  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي 
 . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  بامل�شروفات ومببلغ  و�لزمتها  فل�شا(  وت�شعون 
حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/472  عقاري كلي

�ملدعي/بنك  �ن  �القامة مبا  �شهبازي جمهول حمل  �ملدعي عليه /فاطمة جو�د  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع �ملقرر  دبي �ال�شامي قد 
مبوجب حكم حمكمة دبي �ملوقرة يف �لدعوى رق��م:2٠11/51 عقاري كلي بخ�شو�س 
متويل �لفيا رقم:9٠٠/274 �شمن منطقة تال �المار�ت �لثالثة �ملقامة على قطعة 
�الر�س رقم:652٨ مع �لز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )3.24٠.٠٠٠( 
درهم تعوي�شا عن �ال�شر�ر و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2٠17/11/6  �ل�شاعة 11.٠٠ �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1866  جتاري كلي

�ل�شخ�شية  )ب�شفته  بهوجال  �شينغ  الل  �شينغ  ���ش��ارو�ن   -2 �����س.ذ.م.م  1-برولوجيك�س   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
وباأي  ���س.ذ.م.م  �شي�شتمز  كوقناتيو  ���س.ذ.م.م ومدير  برولوجيك�س  وب�شفته مدير  كفيل مت�شامن  وب�شفته 
�شفة كانت( 3- الل �شينغ بهوجال )ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته كفيل مت�شامن وباأي �شفة كانت( - هندي 
�جلن�شية 4- باجليندر كاور نرمل �شينغ �شانا )ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته كفيل مت�شامن وباأي �شفة كانت 
( 5- برولوجيك�س �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي )ب�شفتها كفيل مت�شامن وباأي �شفة كانت لها( 6- برولوجيك�س 
���س.ذ.م.م )ب�شفته كفيل مت�شامن(  �شي�شتمز  م.د.م.���س )ب�شفته كفيل مت�شامن( 7- كوقناتيو  كوم�شريف 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله �شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي 
مببلغ  بينهم  فيما  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم  وقدره )4٨476٠6.57( 
 Ch2.E.22 ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2٠17/11/15  �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة�
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1821  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-علي عبد�هلل علي حممد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
ميزر حو��س كنعان �ل�شديد وميثله �شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )95٠٠٠٠( درهم �لز�م 
�ملدعي �شدهما بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  وحتى  ����ش��ت��ح��ق��اق:2٠16/9/26  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
 Ch2.E.21 جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2٠17/11/16  �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�الأق��ل  ويف حالة تخلفك فان  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  �و م�شتند�ت 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2170  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /�شركة ذ�ت �لرمال للتجارة �لعامة )ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 2- �حمد �شاح 
�لعامة )ذ�ت م�شوؤولية  �ل��زروق �شالح دخيل ب�شفته كفيا ل�شركة ذ�ت �لرمال للتجارة  �لدين 
حمدودة( جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�مل�شرف �لعربي لا�شتثمار و�لتجارة �خلارجية 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  )�مل�شرف( وميثله:عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �ل علي قد 
بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )1٠2٨7٠72( درهم و�لر�شوم  بالز�م �ملدعي عليهما  �ملطالبة 
�لتام و�شمول  �ل�شد�د  و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2٠17/11/23  �ل�شاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.3٠

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2595  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه /�شتيفان �يان موري�شون جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
خدمات ترنتى �مليكانيكية �س.ذ.م.م - فرع وميثله:ح�شني علي ح�شن علي �لبناي 
 K 574٠7:قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بنقل ملكية �ل�شيارة رق��م
دبي ماركة رجن روفر فوج �ىل ��شم �ملدعي عليه و�ل��ز�م �ملدعي عليه مبلغ وقدره 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   )1٨4.177.29(
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2٠17/11/14  �ل�شاعة ٨.3٠ �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

 يف  الدعوى رقم 2017/2552 جتاري جزئي 
�ملدعي عليه /1 - حممد �شعيد عبا�س عثمان - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بنك �الحت��اد �لوطني وميثله /  �ىل 
عبد�هلل حممد ر�شول علي �لهرمودي قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 26/2٠17/1٠ 
�ملخت�س  �مل�شريف  �خلبري  بندب  �مل��و���ش��وع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�����ش��وري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت   : �ل��ت��ايل  �لتمهيدي  �حلكم 
كاأمر الزم لاطاع على  �ملدعي  للبنك  �النتقال  �لدعوى  �الط��اع على ملف  بعد  وتكون مهمته   ، باجلدول  �ل��دور  �شاحب 
ملف �ملدعي عليه لديه من و�قع �ل�شجات و�لدفاتر ونظام �حلا�شب �الىل على ح�شابه وعلى ما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم 
وكذ� �ل�شجات و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�اللكرتونية �ملنتظمة )وفقا للمادة �خلام�شة وتطبيقاتها من �لقانون 1 ل�شنة 
2٠٠6 ب�شاأن �ملعامات و�لتجارة �اللكرتونية( و�ملر��شات �لورقية و�اللكرتونية �ن وجدت لبيان ما �لت�شهيات �لتي ح�شل 
عليها و�شروطها و�الرباح �و �لفو�ئد �ملتفق عليها ومقد�رها وما �شدد وما هو مرت�شد ومر�جعة طريقة �حل�شاب وكافة �ملبالغ 
�الخرى حتت �ي م�شمى من �ملدعي للوقوف على مدى تطبيقها �ل�شحيح وفقا ملا هو متفق عليه يف  كل معاملة على حدى من 
�ملعامات وت�شفية �حل�شاب مبر�عاة تاريخ غلق �حل�شاب ون�شبة �لفائدة �لب�شيطة  9% بالن�شبة لبطاقة �الئتمان وحتى تاريخ 
رفع �لدعوى يف 2٠17/7/24 و�شرحت للخبري يف �شبيل �أد�ء ماأموريته �ملناط بها �النتقال �ىل �ي جهة �خرى يرى �النتقال لها 
ومطالعة ما يرى من م�شتند�ت تفيد يف �د�ء �ملاأمورية و�شماع من يلزم �شماع �قو�له بغري حلف ميني وحددت مبلغ ثاثة �الف 
درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات �خلبري و�تعابه و�لزمت �ملدعي ب�شد�دها.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�س 

. Ch1.C.14 ملو�فق 2٠17/11/9  �ل�شاعة 3٠ : ٨ �شباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7817   

�ملنذر:  ق�شى حممد ر��شد �ل�شارد 
�ملنذر �ليها : موؤ�ش�شة بولد �نرتنا�شيونال خلدمات �د�رة �لفعاليات - جمهول حمل �القامة 

تاريخ  حتى  م�شتحق  دره��م   /225٠٠( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرورة   : �أوال    : بالتايل  �ليها  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
2٠17/1٠/9 ما ي�شتجد من �جرة ذلك حتى تاريخ �الخاء �لفعلي للعني �ملوؤجرة  

�مل�شتودع رقم )5( حمل عقد �اليجار و�ملقام على قطعة �الر�س رقم )329-36٨( - مبنطقة �لقوز  ثانيا : �خاء 
�ل�شناعية �لثالثة - دبي وت�شليمه للمنذر خالية من �لعيوب و�ل�شو�غل و�ال�شخا�س وذلك باحلالة �لتي كان عليه 

وقت �ال�شتام وذلك خال �ملدة �ملحددة بهذ� �النذ�ر 
ثالثا : �شرورة �شد�د �ي ر�شوم حكومية ت�شتحق طبقا ملا هو من�شو�س عليه 

ر�بعا : �شد�د مبلغ 2٠٠٠ درهم وذلك عن غر�مة رجوع �ل�شيكات من من �لبنك طبقا للبند رقم 11 من عقد �اليجار  
- وذلك خال ثاثون يوما تبد�أ من تاريخ �إعانكم بهذ� �النذ�ر و�ال �شوف ت�شطر �ملنذرة التخاذ كافة �الجر�ء�ت 
�لر�شوم  كافة  و�الخ��اء مع حتميلكم  بال�شد�د  �ملطالبة  �لازمة ال�شرتد�د حقوقها طرفكم مبايف ذلك  �لقانونية 

و�مل�شاريف �لق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
 الدعوى  رقم 2017/1334 جتاري كلي - دبي

�ملدعني : ر��شد يو�شف ر��شد بور�شلي و�آخرون 
�عان �ملدعي عليه �لر�بع : عادل يو�شف ر��شد بور�شلي 

�عان �ملدعي عليه �خلام�شة : غنيمة يو�شف ر��شد بور�شلي 
�عان �ملدعي عليه �ل�شاد�شة : فوزية يو�شف ر��شد بور�شلي 

بالن�شر يف �لدعوى رقم 2٠17/1334 جتاري كلي - دبي 
مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر من حمكمة �البتد�ئية �ملوقرة فقد مت ندبي خبري� يف �لدعوى �ملذكورة �عاه وقد عقدت 
عقد خربة هند�شية يوم �الثنني �ملو�فق 2٠17/1٠/3٠ وقد تقرر �إمهال �ملدعني ال�شتكمال م�شتند�تهم يف موعد �ق�شاه تاريخ 
2٠17/11/27 و�إمهال �ملدعي عليهم لاطاع و�لرد مع ��شتكمال �مل�شتند�ت يف موعد �ق�شاه  2٠17/12/25 و�إجر�ء معاينة 
للعقار�ت �ملتنازع عليها يف تاريخ 2٠17/12/2٨ على �ن يتم �لتحرك من مكتب �خلبري  يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا باإر�شاد 
من �ملدعني و�إمهال �الأطر�ف لتقدمي مذكر�ت حتامية يف موعد �ق�شاه 2٠1٨/1/7 على �ن تتم كافة �لتقدميات عن طريق 
�اليد�ع و�لتبادل ، لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �ىل مكتب �خلبري �لكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز �أبوهيل �لتجاري - 
�لطابق �الأول - مكتب رقم )FL-05 ( هاتف : 2669246-٠4 فاك�س : 2669245-٠4  يف �ملوعد �ملذكور �أعاه وتقدمي كافة 

ما لديكم من دفاع ودفوع يف �لدعوى و�إال �شوف يتم ��شتكمال �عمال �خلربة حتى يف غيابكم. 

املحكم     
م/ زكريا حممود عبد العليم  

اجتماع  خربة 
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 اخطار دفع بالن�صر
 يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/770

�ىل �ملحكوم عليه: �شامل علي م�شعد علي �لعودي ، �جلن�شية : �الإم��ار�ت ، �لعنو�ن : �الإم��ار�ت ر�أ�س 
، �لهاتف  ن��ادي �الإم���ار�ت - منزل رق��م 4 �لظيت - ر�أ���س �خليمة - �س ب : 12٠1   �خليمة بجانب 
��شدرت بحقك  ر����س �خليمة قد  بان حمكمة  لديك  ليكن معلوما    +971٠5٠14٠7٨٨٨ : �ملتحرك 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالز�مك   ، �إيجارية  منازعات   )57/2٠17( ق�شية  يف   2٠17/4/3٠ بتاريخ  حكما 
75396.٠٠ درهم �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف    �ملحكوم له : عي�شى �شعيد عبد�هلل �ملطوع �ل�شام�شي 
، �جلن�شية : �الإمار�ت ، �لعنو�ن : �الإمار�ت ر�أ�س �خليمة �شارع حممد بن �شامل - بناية �لعبدويل - 
�لطابق �لثالث - مكتب 16 ، �لهاتف �ملتحرك : 9715٠6214957+  ومبا �ن �ملحكوم له �عاه قد تقدم 
بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاه.  ماحظات : مت �حت�شاب �الجرة باملثل حتى تاريخ 
�لتنفيذ يف 2٠17/5/11  ي�شتحق من هذ� �ملبلغ 395 درهم )ر�شم �حت�شاب �الجرة باملثل(  باال�شافة 
�ىل باقي منطوق �حلكم  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاه خال مدة 15 يوم من تاريخ 
�ليوم �لتايل ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة 

لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك
 رئي�س ق�صم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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 اإعالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليها / �شركة �لنبيل �لوطنية للتجارة   
نعلمكم بان �ملدعي / �شالح ناجي علي - ميني �جلن�شية 

يف �لدعوى رقم 2٠17/5992  �لتجارية �لكلية �لد�ئرة �الوىل. 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها : 

�لفائدة  مع  درهم   95٨45٨.95 وقدره  مبلغ  ب�شد�د  بالت�شامن  �ون  منفردين   ، �لغري  مع  عليها  �ملدعي  �لز�م 
�لقانونية بو�قع 12% �عتبار� من نهاية عام 2٠٠5 وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لتعوي�س عما فاته من ك�شب وما حلقه 
�لتجارية منذر عام 2٠٠6 وحتى يومنا  ، حيث �ن فقد م�شلحته  من �شرر مبلغ وقدره 1.5٠٠.٠٠٠.٠٠ درهم 
هذ� ب�شبب عدم �شرف ح�شته �ملقررة من قبل رئي�س جمل�س �الد�رة ، مع �لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�شي ح�شورك  �أمام مكتب �د�رة �لدعوى مكتب رقم 1٠  مبحكمة �ل�شارقة �الحتادية 
�البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت 
،  وذلك يوم �الحد  �ملو�فق 2٠17/11/19 ، �ل�شاعة ٨.3٠ �شباحا ، وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها 

�أعاه - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 اإنذار عديل
رقم 2017/26664   

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع 
/ عبد  �ملحامي  �ال�شتاذ  بوكالة   ،  ٠425٠777٨ : - هاتف  �لثالث  �لطابق   - رقم )1(  بناية   - للتعهد�ت  دبي  - منطقة  دبي  �إم��ارة   : �لعنو�ن 
�هلل خمي�س �لناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبد�هلل حممد ، �لعنو�ن �ملختار : مكتب عبد �هلل �لناخي للمحاماة 
و�ال�شت�شار�ت �لقانونية - �إمارة دبي - بردبي -  منطقة برج خليفة - بيزن�س باي - بي �شكوير - ��شبكت تاور - �لطابق �لر�بع - مكتب 4٠4 - 

هاتف رقم )٠4/25٠777٨( )فاك�س ٠4/25٠7779( �س ب )٨362٠(
 ASHRAF VETTEKODAN MOHAMMED VETTEKODAN  ملنذ �ليه : ��شرف فيتيكو د�ن حممد فيتيكو د�ن - �جلن�شية : �لهند�
- �لعنو�ن : �بوظبي - �شارع م�شفح - بناية رقم 243 - �شقة رقم ٨٠1 - بالقرب من �ملدر�شة �حلديثة - متحرك رقم ٠56777٠٠29 - �شندوق 
بريد رقم 237٨ - �بوظبي  �ملو�شوع : - باال�شارة  �ىل طلب قر�س متويل  �ل�شيارة وذلك لتمويل �شر�ءكم لل�شيارة من نوع ) فولك�س و�جن 
با�شات يو ��س - رقم �للوحة 3752٨/ 12 �بوظبي - �شنف �للوحة : خ�شو�شي - �للون �زرق - �شنف �ملركبة : �شالون - �شنة �ل�شنع 2٠15(  
)�شبعة  درهم   ،  77.914.٨4 وق��دره  مبلغا  بذمتكم  تر�شد  فانه  لذلك  ونتيجة  عليكم  �لو�جبة  �ل�شهرية  �الق�شاط  �شد�د  تخلفتم عن  فانكم 
و�شبعون �لف وت�شعمائة و�ربعة ع�شر درهم و�ربعة وثمانون فل�شا( حيث �متنعتم عن �ل�شد�د بالرغم من مطالبات �ملنذر �لودية و�ملتكررة لكم.  
لذلك : فان �ملخطر يخطركم للمبادرة �ىل �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم وقدره  77.914.٨4  درهم )�شبعة و�شبعون �لف وت�شعمائة و�ربعة 
ع�شر درهم و�ربعة وثمانون فل�شا( كما يف 2٠17/9/14  حتت طائلة �تخاذ �الجر�ء�ت لبيع �ل�شيارة �ملرهونة من نوع )) فولك�س و�جن با�شات 
يو ��س - رقم �للوحة 3752٨/ 12 �بوظبي - �شنف �للوحة : خ�شو�شي - �للون �زرق - �شنف �ملركبة : �شالون - �شنة �ل�شنع 2٠15( بعد �نق�شاء 

)7( �يام من تاريخ ��شتامكم لهذ� �الخطار �شند� لن�س �ملادة 172 من قانون �ملعامات �لتجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل

رقم 2017/26665   
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع 

، بوكالة �ال�شتاذ �ملحامي / عبد  �لثالث - هاتف : ٠425٠777٨  �إم��ارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - بناية رقم )1( - �لطابق  �لعنو�ن : 
�هلل خمي�س �لناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبد�هلل حممد ، �لعنو�ن �ملختار : مكتب عبد �هلل �لناخي للمحاماة 
�إم��ارة دبي - بردبي -  منطقة برج خليفة - بيزن�س باي - بي �شكوير - ��شبكت تاور - �لطابق �لر�بع - مكتب  و�ال�شت�شار�ت �لقانونية - 

4٠4 - هاتف رقم )٠4/25٠777٨( )فاك�س ٠4/25٠7779( �س ب )٨362٠(
�ملنذ �ليه :  �الفق العمال �حلديد - ذ م م - Horizon Metal Works LLC  - �لعنو�ن : �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية - م 44 - ق 
14 - خمزن 1٨ - �ملالك �شمو �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن ز�يد �ل نهيان - بناية �الفق العمال �حلديد -�لطابق �الر�شي - بالقرب من �شايف 

�ليكرتونك�س - هاتف �ملكتب ٠2554554٨ - متحرك رقم : ٠567335519 - �شندوق بريد رقم 133٠69 �بوظبي 
�ملو�شوع : - باال�شارة  �ىل طلب متويل )معد�ت( و�شيار�ت )لل�شركات( وذلك لتمويل �شر�ءكم لل�شيارة من نوع )تاتا �ك�شلون - رقم �للوحة 
16/24737 �بوظبي - �شنف �للوحة : خ�شو�شي : �للون - �بي�س - �شنف �ملركبة : بيك �ب كابينة مزدوجة - �شنة �ل�شنع 2٠16 (  فانكم 
تخلفتم عن �شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �لو�جبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�شد بذمتكم مبلغا وقدره  27.366.15 ، درهم )�شبعة وع�شرون 
�لف وثاثمائة و�شتة و�شتون درهم وخم�شة ع�شر فل�شا( حيث �متنعتم عن �ل�شد�د بالرغم من مطالبات �ملنذر �لودية و�ملتكررة لكم.  لذلك 
: فان �ملخطر يخطركم للمبادرة �ىل �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم وقدره  27.366.15  درهم )�شبعة وع�شرون �لف وثاثمائة و�شتة و�شتون 
درهم وخم�شة ع�شر فل�شا( كما يف 2٠17/9/14  حتت طائلة �تخاذ �الج��ر�ء�ت لبيع �ل�شيارة �ملرهونة من نوع )تاتا �ك�شلون - رقم �للوحة 
16/24737 �بوظبي - �شنف �للوحة : خ�شو�شي : �للون - �بي�س - �شنف �ملركبة : بيك �ب كابينة مزدوجة - �شنة �ل�شنع 2٠16(  بعد �نق�شاء 

)7( �يام من تاريخ ��شتامكم لهذ� �الخطار �شند� لن�س �ملادة 172 من قانون �ملعامات �لتجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8055  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ن ��س جي خلدمات �المن و�ل�شامة جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�حمد حممد عبد �لغفار حجازي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )1575٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE175859742MB:2٠٠٠ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف يف �ل�شكوى رقم(
بالقاعة  �ل�شاعة ٠٨.3٠ �س  �ملو�فق ٨/2٠17/11  �الربعاء  لها جل�شة يوم  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل ، 

و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العان.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7701   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : علي حممد للتجارة �لعامة - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )113357.34( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)13٠7٠/خ�شو�شي/ رق��م  ����س/ب��ا���س/�ب��ي�����س/2٠14(  )تويوتا/هاي 

كافة حقوق  م��ع حفظ  �مل��ن��ذر  م��ن قبل  �ملمولة ل�شاحلكم   )  P دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7786   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لقايد لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )62332.12( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)69٠21/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/�شالون/�بي�س/2٠15( 

دبي/o( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7736   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �الماين لتاجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )356٨9.59( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)59394/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠13( 

كافة حقوق  م��ع حفظ  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )O دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7789   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لفوز للمقاوالت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )54533.٨3( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ت��وي��وت��ا/ي��ار���س/���ش��ال��ون/ب��ي��ج/2٠15( رق���م )٨7661/خ�����ش��و���ش��ي/

حقوق  ك��اف��ة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )N/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7783   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لربج �لعاملي للتجارة - �س ذ م م   

درهم  وق��دره )9.٨426٨(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)66314/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/كوروال/�شالون/ف�شي/2٠15( 

دبي/I( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7654   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شركة نيبتون للخدمات �لفنية - ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )4533٨.٠2( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)تويوتا/هايلوك�س/بيك �ب/ف�شي/2٠12( رقم )953٠٨/خ�شو�شي/

دبي/B( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7734   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حممد �شهاب �بر�هيم �وبينا باد�الدكا �بر�هيم   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )197699.22( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)�يفوك/رجن روفر/��شتي�شن/�بي�س/2٠15( رقم )4٨29/خ�شو�شي/
دبي/O( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7788   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ديلينا في�شو لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )774٠5.63( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)36٠4٠/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠15( 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7742   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : جولد وورلد للتجارة �لعامة - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )7٨469.39( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
�بي�س/ 2٠14( رقم )45741/خ�شو�شي/  / ��س / فان  )تويوتا/هاي 
دبي/Q( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7658   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �الماين لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )35239.59( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)5939٠/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠13( 
كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة   )O دب��ي/  

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7781   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ديلينا في�شو لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )64476.32( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)94133/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/ف�شي/2٠15( 
دبي/F( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7650   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ر�مي فاروق حملي   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )111162.٨5( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ن��ي�����ش��ان/�رم��اد�/����ش��ت��ي�����ش��ن/ب��ن��ي/2٠15( رق��م )12652/خ�����ش��و���ش��ي/
�ل�شارقة/1  ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7733   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : هوفياين للتجارة - �س ذ م م    

درهم  وق��دره )٨.36644(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)1241٨/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/�شالون/�بي�س/2٠14( 

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )M/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7787   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ديلينا في�شو لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )64476.32( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)11562/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/�شالون/�بي�س/2٠15( 

دبي/ P( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7755   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فر��س يحيى رباح �لربغوثي 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )42665.93( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)336٠6/خ�شو�شي/ رقم  CX9/��شتي�شن/رمادي/2٠14(  )م��ازد�/ 

دب��ي/   M( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7723   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ناهل خان لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )41624.٠9( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)٨٨327/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/�شالون/�بي�س/2٠14( 

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  N/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7784   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شكاي اليت للتجارة �لعامة - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )72532.٠4( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)25٨٠2/خ�شو�شي/ رق��م  )ت��وي��وت��ا/ب��ر�دو/����ش��ت��ي�����ش��ن/����ش��ود/2٠12( 

م��ع حفظ كافة حقوق  �مل��ن��ذر  م��ن قبل  �ملمولة ل�شاحلكم   )B دب���ي/  
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7652   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : و�لتون و�تربروفينغ كونرت�كتينغ - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )76546.75( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)97437/خ�شو�شي/ رقم  /با�س/�بي�س/2٠13(  ��س  )تويوتا/هاي 

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  H/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7735   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �حمد خالد جر�ح   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )44٨75.37( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)27297/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠13( 
دبي/J ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7790   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : عابد خليل بهانكر خليل �حمد بهانكر   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )444٠3.٠6( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)241٨2/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/��شود/2٠15( 
كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة   )Q دب��ي/  

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7782   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شايبا لل�شفر و�ل�شياحة - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )11٨٠٨1.25( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)4٠324/خ�شو�شي/ رقم  با�س/�بي�س/2٠15(   / ��س  )تويوتا/هاي 

كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة   )Q دب��ي/  
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7655   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ديلينا في�شو لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )64476.32( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)1154٨/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/�شالون/�بي�س/2٠15( 
دبي/P ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7785   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شايبا لل�شفر و�ل�شياحة - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )95564.14( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)تويوتا/فورت�شرن/��شتي�شن/�بي�س/2٠14( رقم )19417/خ�شو�شي/
دبي/ P( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7648   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فودري�س لتاأجري  �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )3774٨.76( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ني�شان/�شني/�شالون/ف�شي/2٠14( رقم )2٠227/خ�شو�شي/دبي/ 
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  P

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الإمارات ت�شارك يف قمة الويب 
بالربتغال لدعم املخرتعني والبتكار

••   اأبوظبي-وام:

ت�شارك دولة �الإم��ار�ت يف “ قمة �لويب “ - �ملوؤمتر �لعاملي للتكنولوجيا- 
6 حتى  �لفرتة من  ل�شبونة خال  �لربتغالية  �لعا�شمة  �شيعقد يف  �ل��ذي 
9 نوفمرب �جلاري بوفد يرت�أ�شه �شعادة عبد�هلل بن �أحمد �آل �شالح وكيل 
وز�رة �القت�شاد ل�شوؤون �لتجارة �خلارجية.  وتعترب �لقمة و�حدة من �أكرب 
يف  �الأع��م��ال  وري��ادة  باالبتكار  �ملعنية  �لتكنولوجية  و�لفعاليات  �لتجمعات 
�لعامل وملتقى الأكرب �ملهتمني و�مل�شتثمرين يف قطاع �لتكنولوجيا يف �لعامل 
�إىل جانب �لعديد من �شركات �لتكنولوجيا �لنا�شئة.. حيث يتوقع م�شاركة 

نحو 60 �ألف �شخ�س و15 �ألف �شركة من 160 بلد�.
�مل�شارك.. عدد� من م�شوؤويل وز�رة �القت�شاد وممثلي   وي�شم وفد �لدولة 
�مل�شاركة  و�ملخرتعني.  وتهدف  �الأعمال  ورو�د  و�ملحلية  �الحتادية  �جلهات 
حول  �الإم��ار�ت��ي��ني  �ملخرتعني  ل��دى  �ل��وع��ي  م�شتوى  زي���ادة  �إىل  �لقمة  يف 
�ملخرتعني  لدعم  �لتغري�ت  �أهم  على  و�لتعرف  �حلالية  �البتكار  �جتاهات 
�الإمار�تيني و�إب��ر�ز �خرت�عات دولة �الإم��ار�ت يف �ملحافل �لدولية ومقابلة 

كبار �مل�شتثمرين ورجال �العمال.  
وعقدت وز�رة �القت�شاد �جتماعا حت�شرييا برئا�شة حممد نا�شر حمد�ن 
�لزعابي مدير �د�رة �لرتويج �لتجاري ��شتعر�شت خاله تفا�شيل برنامج 
�لزيارة وبحثت �شبل �ال�شتفادة من خمتلف فعاليات �لقمة للخروج باأف�شل 
�لنتائج �ملمكنة �شو�ء للم�شاركني �أو لقطاع �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف 

�لدولة ب�شورة عامة.
�ملنظمة  �للجنة  �أع�شاء   - �ل���وز�رة  مقر  يف  عقد  �ل��ذي   - �الجتماع   ح�شر 

للزيارة �إ�شافة �إىل �ملخرتعني ورو�د �الأعمال من كافة �إمار�ت �لدولة.
 و��شاد حممد نا�شر حمد�ن �لزعابي بال�شر�كة بني وز�رة �القت�شاد وجمل�س 
�مل�شاريع و�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف تنظيم هذه �لزيارة �لتي ت�شب يف 
ت�شجيع هذ� �لقطاع �حليوي كما توجه بال�شكر �إىل برنامج تكامل �لتابع 
للد�ئرة �القت�شادية باأبوظبي و جهات دعم رو�د �العمال مل�شاركتها يف وفد 
�ل��وز�رة لتطوير هذ�  �أهمية دوره��ا وتعاونها يف دعم جهود  �لدولة موؤكد� 

�لقطاع وتعزيز م�شاهمته يف م�شرية �لتنمية �القت�شادية يف �لدولة. 
و�كد �لزعابي �ن وز�رة �القت�شاد تنظر باهتمام كبري �إىل �مل�شاركة يف قمة 
�لتي حققتها �لدور�ت  �لنتائج �الإيجابية  �لويب يف �لربتغال ال �شيما بعد 

�ل�شابقة وذلك نظر� �إىل �أهمية �حلدث و�شخامته.

�شفري الدولة بلندن ي�شلط ال�شوء على اإجنازات 
الدولة يف ال�شناعة البحرية واإدارة املوانئ

•• لندن-وام: 

�أكد �شعادة �شليمان حامد �شامل �ملزروعي �شفري �لدولة لدى �ململكة �ملتحدة 
.IMO أهمية تر�شيح دولة �المار�ت ملجل�س �ملنظمة �لبحرية �لدولية�

م�شري� �ىل �ن �الإجناز�ت �القت�شادية للدولة يف جمال �ل�شناعة �لبحرية 
و�د�رة �ملو�نئ.

و�شلط �شعادة �ل�شفري �ملزروعي - خال حفل غد�ء �أقامه مبنا�شبة تر�شيح 
�ملنظمة  جلمعية  �ل��ث��اث��ني  �ل����دورة  يف  “ب”  للفئة  للمجل�س  �الإم�����ار�ت 
�لبحرية �لدولية �ملقرر عقدها يف لندن ما بني 24 نوفمرب و5 دي�شمرب 
�الأع�شاء يف  �ل��دول  بعثات  ودبلوما�شيي  �شفر�ء  بح�شور عدد من   2017
�أكرب  باعتباره  علي  جبل  ميناء  على  �ل�شوء   - �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة 
ميناء من �شنع �الإن�شان يف �لعامل ..م�شري� �ىل �ن مو�نئ دبي �لعاملية تدير 

77 ميناء دوليا يف خمتلف �أنحاء �لعامل .
�الإم��ار�ت لدى �ملنظمة  �لد�ئم لدولة  �لكعبي، �ملمثل  �ل�شيد حممد  و�ألقى 
�لبحرية �لدولية، كلمة خال �حلفل �أعرب فيها عن تتطلع دولة �المار�ت 
يف �حل�شول على دعم وتاأييد �لدول لرت�شيحها ملجل�س �ملنظمة مبا يحقق 

�لهدف �ملن�شود.

وفد امريكي يطلع على مبادرات احتاد م�شارف 
الإمارات لدعم القطاع امل�شريف بالدولة

•• دبي-وام:

��شتعر�س م��ع��ايل ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ل��غ��ري��ررئ��ي�����س �حت���اد م�����ش��ارف �الإم����ار�ت 
�خلز�نة  وزي��ر  منو�شني،  ترينر  �شتيفن  معايل  برئا�شة  �مريكي  وفد  �م��ام 
�الأمريكي �لعديد من �ملبادر�ت �لتي �أطلقها �حتاد م�شارف �الإمار�ت لدعم 
ة لتبادل �ملعلومات �ملتعلقة  �لقطاع �مل�شريف بالدولة مثل �إطاق �أول من�شّ
بالتهديد�ت �ل�شيرب�نية للبنوك يف �الإمار�ت، وهي خم�ش�شة جلمع وحتليل 

وم�شاركة �ملعلومات �ملتعلقة بالتهديد�ت �ل�شيرب�نية من عدة م�شادر.
و�شلط معايل عبد�لعزيز �لغرير خال ��شتقباله للوفد فى �بوظبي �ل�شوء 
على �أهم نتائج �لتعاون مع �مل�شرف �ملركزي لدولة �الإمار�ت فى �شع �ملبادئ 
عمل  الإط���ار  �مل�شتقل  “�لتقييم  بخ�شو�س  �مل�����ش��ريف  للقطاع  �لتوجيهية 
مكافحة غ�شل �الأمو�ل و�المتثال للعقوبات” يف �لبنوك �لعاملة يف �لدولة، 
و�لذي �شاهم �أي�شاً يف �إعد�د در��شة حول “�شو�بط �شركات �ل�شر�فة و�إطار 

عملها”.
لتبادل  ة  �أول من�شّ �الإم����ار�ت الإط���اق  �حت��اد م�شارف  م��ب��ادرة  �إىل  و����ش��ار 
وهي  �الإم�����ار�ت،  يف  للبنوك  �ل�شيرب�نية  بالتهديد�ت  �ملتعلقة  �ملعلومات 
بالتهديد�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  وم�����ش��ارك��ة  وحت��ل��ي��ل  جل��م��ع  خم�ش�شة 
�ل�شيرب�نية من عدة م�شادر، وذلك بهدف دعم �الإجر�ء�ت �لوقائية حلماية 
�لقطاع �مل�شريف يف �الإمار�ت. و �شدد معاليه على �أهمية هذه �ملن�شة يف تعزيز 
�لتعاون بني  و�إب��ر�ز قيمة  �ملتز�يدة  للتهديد�ت  �لفعالة  �ال�شتجابة  ق��در�ت 
للتخفيف  �ملحتملة  �لتهديد�ت  �أن��و�ع  كافة  �ملعلومات حول  وتبادل  �لبنوك 
من تلك �ملخاطر م�شري� �ىل �أنه من �ملقرر تو�شيع نطاق هذه �ملن�شة لت�شمل 

مكافحة �الحتيال �ملايل.
ومن �ملوؤّمل �أن تعزز هذه �الإجر�ء�ت ثقة �لعامل بالقطاع �مل�شريف �الإمار�تي 
وت�شّهل �حلو�ر متعدد �الأطر�ف بني �جلهات �لتنظيمية و�لهيئات �ملخت�شة 
De- �مل��خ��اط��ر  م��ن  ب��احل��د  يتعلق  فيما  �ل�شلبية  �الآث����ار  تقلي�س  ب��ه��دف 
مز�ولة  �لقانونية  لل�شركات  ي�شمح  مبا  م��وؤخ��ر�ً،  �شهدنا  كما   risking
�الأع�شاء بعملية  �لبنوك  �أي عو�ئق من خال تعزيز قدر�ت  �أعمالها دون 

�ملقا�شة بالدوالر �الأمريكي.

»القت�شاد« تبحث �شبل تعزيز التعاون القت�شادي والتجاري مع مونتينيغرو
املن�ضوري: عالقات البلدين ت�ضهد منوااً ون�ضعى لتعزيز التجارة واال�ضتثمارات يف جمال الزراعة وال�ضناعات الغذائية وال�ضياحة 
نائب رئي�ض وزراء مونتينيغرو: االإمارات منوذج اقت�ضادي متطور ونتطلع ال�ضتقطاب اال�ضتثمارات االإماراتية ذات اخلربات الوا�ضعة 

•• اأبوظبي-الفجر:

بحث معايل �ملهند�س �شلطان بن �شعيد 
�مل���ن�������ش���وري وزي������ر �الق���ت�������ش���اد، خال 
��شتقباله معايل ميلوتني �شيمونوفيت�س 
�لزر�عة  �ل������وزر�ء ووزي�����ر  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
جمهورية  يف  �ل����ري����ف����ي����ة  و�ل���ت���ن���م���ي���ة 
�القت�شاد  وز�رة  مقر  يف  مونتينيغرو، 
ب����اأب����وظ����ب����ي، ����ش���ب���ل ت���ع���زي���ز �ل���ع���اق���ات 
�أطر  وتنمية  و�ل��ت��ج��اري��ة،  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�الهتمام  ذ�ت  �مل����ج����االت  يف  �ل���ت���ع���اون 

�مل�شرتك بني �لبلدين.
عبد  �شعادة  ح�شره  �ل��ذي  �للقاء  تناول 
ل�شوؤون  �ل�����وز�رة  وك��ي��ل  ���ش��ال��ح،  �آل  �هلل 
�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة، و���ش��ع��ادة حميد بن 
لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �ملهريي  بطي 
�ل��ت��ج��اري��ة  م��ن��اق�����ش��ة ف��ر���س ف��ت��ح �آف���اق 
ج����دي����دة ل���ل���ت���ج���ارة و�ال����ش���ت���ث���م���ار ومد 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  ج�شور 
يف �جل��ان��ب��ني، م��ع ت��رك��ي��ز �ل��ت��وج��ه على 
�مل�����ج�����االت �حل���ي���وي���ة ���ش��م��ن �الأج����ن����دة 
�أبرزها  وم����ن  ل��ل��ب��ل��دي��ن،  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�لغذ�ئية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �الأم���ن 
�ال�شتثمار  وتنمية  و�ل�شياحة  و�ل��زر�ع��ة 

و�ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري، ف�����ش��ًا ع��ن بحث 
عقد �الجتماع �لقادم للجنة �القت�شادية 

�مل�شرتكة.
وقال معايل �ملهند�س �شلطان بن �شعيد 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �إن  �مل��ن�����ش��وري 
مونتينيغرو  وج����م����ه����وري����ة  �مل����ت����ح����دة 
تتمتعان بعاقات ثنائية جيدة و�شهدت 
تنامياً مهماً على مدى �ل�شنو�ت �لقليلة 
�ل�شد�قة  ب���رو�ب���ط  م��دف��وع��ة  �مل��ا���ش��ي��ة 
و�لرغبة  �ل���ب���ل���دي���ن،  ب����ني  و�الح���������رت�م 
نحو  �الن��ت��ق��ال  يف  لقيادتيهما  �ملتبادلة 
مرحلة جديدة من �لتعاون بينهما تعود 

عليهما باملنفعة و�لنمو.
و�أكد معاليه �أنه يف ظل �جلهود �ملتو��شلة 
ح�شورها  ب��ت��ع��زي��ز  �الإم���������ار�ت  ل���دول���ة 
�لتجاري و�ال�شتثماري يف �أ�شو�ق جديدة 
فاإن  �لعامل،  وو�ع��دة يف خمتلف مناطق 
مونتينيغرو متثل �شريكاً �قت�شادياً مهماً 
تتمتع  مل��ا  �ل��ب��ل��ق��ان،  منطقة  يف  ل��ل��دول��ة 
ب��ه م��ن قطاعات و�ع���دة وغ��ري مكت�شفة 
على  م�����ش��دد�ً  لا�شتثمار،  ج��اذب  وم��ن��اخ 
و�لوفود  �ل��زي��ار�ت  ت��ب��ادل  تعزيز  �أهمية 
ل��ر���ش��م خريطة  �ل��ر���ش��م��ي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة 
�لتعاون  �أط�����ر  حت����دد  و�����ش���ح���ة  ط���ري���ق 

ت�ضلط ال�ضوء على املبادرات التوعوية والتعليمية وم�ضتجدات امل�ضروع النووي ال�ضلمي االإماراتي

موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية تنظم منتديات جمتمعية يف اأبوظبي ومنطقة الظفرة
•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظم موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية 
�أبوظبي  �إم����ارة  يف  جمتمعية  منتديات 
بينونة  وذل��ك يف جممع   ، �الأ�شبوع  ه��ذ� 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي مب��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة ي����وم غد 
�الأثنني ، ويف مركز موؤمتر�ت جامعة ز�يد 
باأبوظبي يوم �الأربعاء 8 نوفمرب، حيث 
بالتو��شل  �ل��ت��ز�م��ه��ا  �شمن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�مل�شتمر مع �ملجتمع ورفع م�شتوى �لوعي 
�الإمار�تي.   �ل�شلمي  �لنووي  بالربنامج 
و�أو�شحت �ملوؤ�ش�شة �أن �ملنتديات مفتوحة 
�أهمية  على  �ل�شوء  و�شت�شلط  للجميع 
�ل���ط���اق���ة �ل���ن���ووي���ة �ل�����ش��ل��م��ي��ة �الآم���ن���ة 
كم�شدر  للبيئة  و�ل�شديقة  و�مل��وث��وق��ة 
�لكهربائية وم�شاهمتها  �أ�شا�شي للطاقة 

و�الجتماعي  �القت�شادي  �لنمو  دعم  يف 
و�شيح�شر  �لطويل.  �مل��دى  على  للدولة 
�إبر�هيم  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���س  �مل��ن��ت��دي��ات 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حل��م��ادي 
�الإم������ار�ت ل��ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة وع����دد من 
�شيقدمون  �ل����ذي����ن  �مل���وظ���ف���ني،  ك���ب���ار 
م�شتجد�ت  �آخ��ر  ع��ن  تف�شيلية  �شروحاً 
�مل�شروع و�خلطو�ت �ملقبلة.  وتاأتي هذه 
�لوز�ري  “�ملوؤمتر  �أع��ق��اب  يف  �ملنتديات 
�لقرن  يف  �ل���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل������دويل 
�لعا�شمة  ��شت�شافته  �ل���ذي   ”21 �ل���� 
�أكتوبر   30 بني  �لفرتة  خال  �أبوظبي 
و1 ن��وف��م��رب ب��ح�����ش��ور وف����ود �أك����رث من 
60 دولة، و�لذي �أبرز �لربنامج �لنووي 
�ل�شلمي �الإمار�تي كنموذج عاملي للدول 
جديدة  بر�مج  �إط��اق  �إىل  تتطلع  �لتي 

�ل�شلمية  �لنووية  �لطاقة  يف  وعماقة 
ل��ت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
�ملهند�س  ق��ال  �ل�شدد،  وبهذ�  �لطاقة.   
هنالك  �حل�����م�����ادي:  �إب����ر�ه����ي����م  حم���م���د 
���ش��رورة مل��و����ش��ل��ة �ل��ت��ف��اع��ل �مل��ف��ت��وح مع 
�ل���ذي نحرز  �ل��دول��ة يف �ل��وق��ت  جمتمع 
فيه تقدماً على �شعيد تطوير �لربنامج 
نهدف  حيث  ل��ل��دول��ة،  �ل�شلمي  �ل��ن��ووي 
�إىل رفع م�شتوى �لوعي و�ملعرفة بقطاع 
متكني  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ن���ووي���ة  �ل���ط���اق���ة 
�حل�شور يف �ملنتديات من �الطاع على 
�آمنة  �شلمية  ن��ووي��ة  طاقة  �ن��ت��اج  �أهمية 

وموثوقة وم�شتد�مة و�شديقة للبيئة. 
و�أ�شاف: توفر �لطاقة �لنووية �ل�شلمية 
%11 من �حتياجات �لعامل من �لطاقة 
�لكهربائية ومن دون �نبعاثات كربونية 

ت��ق��ري��ب��اً، وب���ن���اء ع��ل��ى ذل����ك ن�����ش��ع��ى �إىل 
�لنووي  �لربنامج  م�شاهمة  حجم  �إب��ر�ز 
�ل�شلمي يف �قت�شاد �لدولة، وال �شيما مع 
حملية  �شركة   1،400 م��ن  �أك���رث  منح 
�إىل  ل��ت��وري��د منتجات وخ��دم��ات  ع��ق��ود�ً 
حمطات بر�كة للطاقة �لنووية �ل�شلمية 
مليار   13 م��ن  �أك��رث  �إىل  قيمتها  ت�شل 
درهم.  ويف هذ� �الإط��ار، عقدت موؤ�ش�شة 
�الإمار�ت للطاقة �لنووية خم�س جل�شات 
توعوية هذ� �لعام 2017، مع �ل�شركاء 
�لرئي�شيني �لذي يقدمون دعما يف غاية 
بر�كة  حمطات  م�شروع  لدعم  �الأهمية 
بهدف  وذلك  �ل�شلمية،  �لنووية  للطاقة 
متتني �لعاقة مع �ل�شركاء و�طاعهم 
�لنووي  �مل�����ش��روع  م�شتجد�ت  �آخ���ر  على 
�ل�شلمي �الإمار�تي. ي�شار �إىل �أن �الأعمال 

•• دبي-وام:

على  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  ح�شلت 
�أرفع جائزة يف منوذج �لتميز للموؤ�ش�شة 
 »EFQM« �جل��ودة  الإد�رة  �الأوروبية 
�أوروب�����ا  �أول م��وؤ���ش�����ش��ة خ����ارج  ل��ت�����ش��ب��ح 
�ملوؤ�ش�شة  مت��ي��ز  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  حت�����ش��ل 

�الأوروبية الإد�رة �جلودة و�أول موؤ�ش�شة 
من  عليها  حت�شل  �جل��ائ��زة  ت��اري��خ  يف 

�ملرة �الأوىل للرت�شح.
وح���ق���ق���ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
-750“ ن���ط���اق  يف  م��ت��ف��وق��ة  ن��ت��ي��ج��ة 

�شمن  ت�شنيفها  ليتم  نقطة   “  800
�ل��ف��ئ��ة �ل��ب��ات��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��م كربى 

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لر�ئدة يف 
جمال �لتميز و�لتي يتفوق �أد�وؤها على 
�أدلة  �لعامل مع وج��ود  نظري�تها ح��ول 

على ��شتد�مة �لتميز يف �مل�شتقبل.
�لطاير  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  و�أه����دى 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و 
�الإجناز  هذ�  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إىل  �ل��ع��امل��ي 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
وق��ال “ �إن روؤي��ة قائد  “رعاه �هلل” .. 
نهتدي  ن��رب����ش��ا  متثل  �لتميز  م�شرية 
�الإجن����از�ت  حتقيق  نحو  رحلتنا  يف  ب��ه 
�لو�شول  يف  للم�شاهمة  ل��ن��ا  وح���اف���ز� 
�إىل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ب��دول��ة 
�مل��ج��االت وعلى  �الأول يف جميع  �مل��رك��ز 

�مل�شتويات كافة«.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ن  و�أ�����ش����اف 
�هلل  رع���اه  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�إط��اق��ه منظومة �جليل  ح��دد خ��ال 
�حلكومي  �لتميز  منظومة  من  �لر�بع 
يف  ن����وع����ه����ا  م�����ن  �الأوىل  ت����ع����د  �ل����ت����ي 
�لنهج  ور�شم  �الأ�شا�شية  �ملعامل  �لعامل 
�لذي  �مل�شتقبل  حلكومات  �ال�شتباقي 
يقوم على حتقيق �أف�شل �الإجن��از�ت يف 
خمتلف �لقطاعات �حلكومية لتنعك�س 
�إيجابا على م�شتوى �خلدمات �لتي يتم 

توفريها للمو�طنني و�أفر�د �ملجتمع.
بجائزة  ف����ازت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ىل  و�أ����ش���ار 

�الإن�����ش��ائ��ي��ة يف م�����ش��روع حم��ط��ات بر�كة 
بثبات  ت�شري  �ل�شلمية  �لنووية  للطاقة 
يف  �الإجن����از  ن�شبة  و�شلت  حيث  و�أم����ان، 
 ،96% م��ن  �أك���رث  �إىل  �الأوىل  �مل��ح��ط��ة 
%87، و�لثالثة  و�لثانية �ىل �أكرث من 
�إىل  و�ل���ر�ب���ع���ة   ،78% م���ن  �أك����رث  �إىل 
ن�شبة  و�شلت  بينما   ،58% م��ن  �أك���رث 
�إىل  �الأرب���ع  �ملحطات  يف  �لكلية  �الإجن���از 
حمطات  و���ش��ت��وف��ر   .84% م���ن  �أك����رث 
م�������ش���روع ب���ر�ك���ة ع��ن��د ت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا طاقة 
ل�شبكة  للبيئة  و�شديقة  وموثوقة  �آمنة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  كهرباء 
و�لتنظيمية،  �لرقابية  �ملو�فقات  طبقا 
�نبعاث  �الأرب��ع من  �ملحطات  �شتحد  كما 
ما ي�شل �ىل 21 مليون طن من �لغاز�ت 

�لكربونية �ل�شارة بالبيئة كل عام. 

�مل���ت���م���ي���زة يف عام  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل���ه���ة 
�لر�ئدة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�جل��ه��ة   2016
�جليل  منظومة  وف��ق   2017 ع��ام  يف 
�لتميز  م�شرية  �شاهمت  حيث  �ل��ر�ب��ع 
ل�������اأد�ء �حلكومي  دب����ي  ب���رن���ام���ج  م���ع 
ق��ب��ل ع�شرين  �ط���اق���ه  م��ن��ذ  �مل��ت��م��ي��ز 
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ثقافة  تعزيز  يف  عاما 
ون�شر  �مل�شتد�م  �لتميز  �أ�ش�س  وتر�شيخ 

ممار�شاته.
ب��ي��ئ��ة عمل  ت���وف���ر  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ن  و�أك�������د 
�إيجابية ت�شهم يف رفع �لكفاءة �لفردية 
�أف�شل  تطبيق  خ��ال  م��ن  و�ملوؤ�ش�شية 
�لعاملية يف خمتلف عملياتنا  �ملمار�شات 
وماأ�ش�شة ثقافة �لتميز يف �لهيئة وبني 
�إط��ار من��وذج �جلودة  جميع �ملعنيني يف 
 .. �مل�شتد�م  �لتميز  ومعايري  �ل�شاملة 
برنامج  لنا  بالن�شبة  �لتميز  �ن  وق���ال 
عمل يومي وفق ��شرت�تيجيات وخطط 
يف  يتكاتف  بعناية  وم��درو���ش��ة  حم���ددة 
تنفيذها جميع موظفي �لهيئة لتحقيق 
�شعادة  وحتقيق  �لر�شيدة  قيادتنا  روؤية 

�ملتعاملني و�ملجتمع ب�شكل عام.

م�����ش��ت��وي��ات �ل���ت���ج���ارة و�ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
و�أو�شح  �لتنموية.   �لقطاعات  خمتلف 
�إليها  �أ���ش��ار  �لتي  �لقطاعات  �أن  معاليه 
�أبرزها  وم��ن  �ملن�شوري،  �ل��وزي��ر  معايل 
�لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية و�ل�شياحة 
�ملو�نئ  و�إد�رة  �ل��دو�ئ��ي��ة  و�ل�����ش��ن��اع��ات 
حماور  مت��ث��ل  �مل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 
و�أن  مونتينيغرو،  حكومة  ل��دى  �هتمام 
وف��ر���س مهمة  ب��اإم��ك��ان��ات  تتمتع  ب���اده 
وك��ب��رية يف ه��ذه �مل��ج��االت، �الأم���ر �لذي 
يفتح جمااًل حيوياً لتو�شيع �آفاق �لتعاون 
يف  �لبلدين  بني  و�ال�شتثماري  �لتجاري 

هذه �لقطاعات خال �ملرحلة �ملقبلة.
وزر�ء  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب  م����ع����ايل  و�أك����������د 
لبناء  ت�����ش��ع��ى  ب�����اده  �أن  م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو 
دولة  مع  م�شتد�مة  �قت�شادية  �شر�كات 
�قت�شادي  بنموذج  تتمتع  �لتي  �الإم��ار�ت 
متطور، وتتطلع �إىل ��شتقطاب �ل�شركات 
�ال�شتثمارية  �خل���رب�ت  ذ�ت  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�لو��شعة �إىل خمتلف �لقطاعات �لو�عدة 
ب��اده �لتي متثل نقطة جذب مهمة  يف 
خالها  من  وميكن  �لبلقان  منطقة  يف 
�الأ�شو�ق  يف  وتو�شعها  ح�شورها  تعزيز 

�الإقليمية لتلك �ملنطقة.

ينبغي  �لتي  و�مل�شاريع  �لقطاعات  و�أه��م 
�لرتكيز عليها مبا ين�شجم مع �خلطط 

�القت�شادية للبلدين.
وذكر معاليه �أن حجم �لتبادل �لتجاري 
قليا  يعد  �لبلدين  ب��ني  �لنفطي  غ��ري 
�لتجارة  ح��ج��م  يف  �ل��ن��م��و  �ن  �ال  ن�شبيا 
بني �لبلدين قد �شهد منو� كبري� خال 
�ل�����ش��ن��ت��ني �مل��ا���ش��ي��ت��ني، ح��ي��ث ب��ل��غ 30 
مليون دوالر �أمريكي يف عام 2016، �ن 
�الرقام  ه��ذه  مل�شاعفة  مو�تية  �لفر�شة 
وي�شتدعي   ، �ل��ق��ادم��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���ال 
�ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك م��ن �جل��ان��ب��ني لبحث 
و�ال�شتثمار  �لتجارة  حركة  زي���ادة  �شبل 

بينهما. 
من  �ل��ع��دي��د  وج���ود  �إىل  معاليه  و�أ����ش���ار 
�ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي ت��ت��و�ف��ق مع 
�ل�شيا�شات و�لرب�مج �لتنموية للبلدين، 
لبناء  �أر�شية خ�شبة  يوفر  �ل��ذي  �الأم��ر 
�شر�كات مثمرة و�إيجابية بني �جلانبني. 
تلك  �أب�������رز  م����ن  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو������ش�����ح 
�الأن�شطة  بتعزيز  يتعلق  م��ا  �لقطاعات 
جمال  يف  و�ال����ش���ت���ث���م���اري���ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
�لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية، �ن�شجاماً 
لدولة  �لغذ�ئي  �الأم��ن  ��شرت�تيجية  مع 

قطاع  �أن  معاليه  و�أ����ش���اف  �الإم�������ار�ت.  
�ل�شياحة و�ل�شفر و�ال�شتثمار�ت يف �لبنى 
�لتعاون  وت��ع��زي��ز  ب��ه  �ملتعلقة  �لتحتية 
�آفاقاً  �مل���دين، يفتح  �ل��ط��ري�ن  يف جم��ال 

مهمة �أي�شاً للتعاون بني �لبلدين.
�لتن�شيق  متابعة  �أهمية  معاليه  و�أو�شح 
بني �جلهات �ملخت�شة يف �لدولتني لعقد 
�مل�شرتكة،  �القت�شادية  �للجنة  �جتماع 
موؤ�ش�شي  �إط��ار  تطوير  على  معاً  للعمل 
متكامل وحمدد بجد�ول زمنية لرتكيز 
�لتوجه نحو �لقطاعات �لتنموية �ملهمة 
ل��ل��ب��ل��دي��ن و���ش��ب��ل �ل��ت��ع��اون م��ن خالها 
يف �مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة، وو����ش���ع �الآل���ي���ات 
�ل��ك��ف��ي��ل��ة مب���د ج�����ش��ور �ل���ت���و�����ش���ل بني 
بالفر�س  و�ل��ت��ع��ري��ف  �الأع��م��ال  قطاعي 
�لتجارية  �الأ������ش�����و�ق  ت��ط��رح��ه��ا  �ل���ت���ي 
�مل�شاريع  و�أب�����رز  فيهما  و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

�لو�عدة.
ميلوتني  م����ع����ايل  �أك�������د  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
���ش��ي��م��ون��وف��ي��ت�����س ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�لريفية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل�����زر�ع�����ة  ووزي�������ر 
باده  �أن  م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
بعاقاتها  ق��دم��اً  �ل��دف��ع  على  حري�شة 
�الق��ت�����ش��ادي��ة م��ع دول���ة �الإم�����ار�ت ورفع 

»كهرباء ومياه دبي« حت�شل على جائزة التميز للموؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة اجلودة
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جمموعة فنادق جنة الراعي البالتيني 
للقمة العاملية لل�شياحة احلالل 2017

•• اأبوظبي-الفجر: 

ملوؤمتر  �لباتيني   �لر�عي  �أنها  جنة  منتجعات  و  فنادق  جمموعة  �أعلنت 
�أبوظبي  �نعقاده يف مركز  �ملقرر   2017 لل�شياحة �حلال  �لعاملية  �لقمة 

�لوطني للمعار�س يومي 25 و 26 نوفمرب �جلاري .
وي�شارك �ملوؤ�ش�س و �لرئي�س �لتنفيذي 

للمجموعة �ل�شيد نعمة عماد دروي�س 
ك��م��ت��ح��دث رئ��ي�����ش��ي يف ه����ذ� �حل���دث 
�ل�������ذي ي���ع���ق���د ب���ح�������ش���ور ن���خ���ب���ة من 
�ملتحدثني و خرب�ء �ل�شفر �الإ�شامي 
و  �ل�شياحة  قطاع  ملناق�شة  �لعامل  يف 

�ل�شفر �الإ�شامي .
يف  �مل�شاركة  ي�شرفني  دروي�����س  وذك���ر 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة �حل���ال 
نظر� الأهميتها �ال�شرت�تيجية لطرح 
يف  من��و�  �لقطاعات  �أ���ش��رع  متطلبات 

جمال �ل�شيافة.
تتنامى  �حل���ال  �ل�شياحة  �ن  وق���ال 

�ل���ع���امل ح��ي��ث و�شلت  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
قيمتها �إىل 145 مليار دوالر يف عام 2015 مما ميثل %10 من قطاع 

�ل�شياحة �لعاملية. 
ومن �ملتوقع و�شول قيمتها �إىل 233 مليار دوالر بحلول عام 2020. 

بنية  ت��وف��ر  حيث  �حل���ال  �ل�شياحة  دول  قائمة  �الإم����ار�ت  دول���ة  وتت�شدر 
حتتية �شياحية �إ�شامية و�لتي جتذب �أعد�د متز�يدة من �لزو�ر �ملحليني 
�إ�شامية  لوجهات  رئي�شية  وجهة  �إىل  باالإ�شافة  و�لدوليني  و�الإقليميني 

�أخرى حول �لعامل.
ملناق�شة حلول  ه��ذ� �حل��دث  للم�شاركة يف  �أتطلع  ق��ائ��ًا:  دروي�����س  و�أ���ش��اف 
�ل�شوء  لت�شليط  �ل�شفر  خ��رب�ء  وللقاء  �لفّعالة  �حل��ال  و�ل�شياحة  �ل�شفر 

على �أحدث �الجتاهات �ملتعلقة بقطاع �ل�شياحة �حلال.

تثمينااً لريادته يف اتباع معايري ال�ضفافية واالإف�ضاح
م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي ينال تكرميًا 
خا�شًا من �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• ال�شارقة-الفجر:

�أبوظبي  �شوق  م��ن  خا�س  تكرمي  على  �الإ���ش��ام��ي  �ل�شارقة  م�شرف  ح��از 
لاأور�ق �ملالية، وذلك تقدير�ً لكونه و�حد�ً من �أول خم�س �شركات مدرجة 
من  و�لثالث  �لثاين  �لربعني  عن  �ملالية  بياناتها  بتقدمي  تلتزم  �ل�شوق  يف 
�لعام �جلاري �شمن �لفرتة �ملحددة لذلك. جاء هذ� �لتكرمي على هام�س 
�شوق  عقده  و�ل��ذي  �أبوظبي،  يف  �ملدرجة  لل�شركات  �ل�شنوي  �مللتقى  �أعمال 

�أبوظبي لاأور�ق �ملالية موؤخر�.
ياأتي تنظيم �مللتقى يف �إطار �شعي �شوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية �إىل تعزيز 
�ل�شر�كة،  بهذه  و�الرت��ق��اء  �مل��درج��ة  �ل�شركات  مع  �ال�شرت�تيجية  �شر�كته 

و�إطاع �ل�شركاء على �آخر �خلدمات و�الآليات.
وقال �شعادة حممد عبد�هلل، �لرئي�س �لتنفيذي مل�شرف �ل�شارقة �الإ�شامي، 
بالكامل،  ملوؤ�ش�شتنا  �إجن��از�ً  �لتكرمي  �ملنا�شبة: ميثل هذ�  يف تعليق له بهذه 
فقد  �إل��ي��ه،  ن�شبو  ما  حتقيق  على  �جلماعي  �لعمل  بف�شل  ق���ادرون  ونحن 
جلهد  نتيجة  �مل��ح��دد  �لزمني  �الإط���ار  خ��ال  �ملالية  �لبيانات  تقدمي  ج��اء 
مو��شلة  �إىل  “نطمح  و�أ�شاف:  �ملهمة.  هذه  على  �لقائمون  بذله  جماعي 
و�لنمو  �الأد�ء  �شرعة  على  �حلفاظ  بهدف  �ال�شرت�تيجيات  وتنويع  تنفيذ 
�لنز�هة، و�البتكار،  �الإ�شامي بقيم  �ل�شارقة  �لدو�م. ويلتزم م�شرف  على 
و�مل�شوؤولية �الجتماعية«. وياأتي هذ� �لتكرمي دليًا على �شفافية �لعمل يف 
�ملعلومات يف متناول  ب�شرعة و�شع  �الإ�شامي، و�اللتز�م  �ل�شارقة  م�شرف 
�ل�شارقة  م�شرف  مع  �ملتعاونة  �ل�شركات  �لتكرمي  ي�شمل  كما  �مل�شاهمني. 

�الإ�شامي، وكو�درها، وق�شم �ل�شوؤون �لقانونية يف �مل�شرف. 
�أبوظبي  �شوق  يف  �مل��درج��ة  �ل�شركات  ���ش��وؤون  �إد�رة  قدمت  �مللتقى،  وخ��ال 
مت  �لتي  �لرقمية  �خلدمات  �أح��دث  ح��ول  تقدميياً  عر�شاً  �ملالية  ل���اأور�ق 
�إعد�دها خ�شي�شاً لل�شركات �ملدرجة يف �ل�شوق. ومت ت�شميم هذه �خلدمات 
�ملعلومات  تقدمي  �شرعة  و�شمان  و�ل�شفافية،  �الإف�شاح  متطلبات  لتلبي 
للم�شاهمني و�مل�شتثمرين. وجاء �إعد�د �خلدمات �لرقمية يف �إطار �حلوكمة 
�لتحديثات على  و�شملت  �ل�شليمة.  �لتجارية  للممار�شات  و�تباعاً  �ل�شفافة 
نظام �الإف�شاح �الإلكرتوين لل�شركات �ملدرجة حقواًل جديدة ميكن ربطها 
�إج��ر�ء جديد يف حالة حدوث خطاأ يف �الإف�شاح.  بقائمة �لتقارير وتقدمي 
وبالتايل، فعند �لك�شف عن �الأخطاء، يتم �إخطار �ل�شركات، وتتاح لهم فر�شة 

تعديل �خلطاأ بدون رف�س كامل �الإف�شاح كما كان �حلال يف �ل�شابق. 

140 مليار دولر عائدات رو�شيا يف 
جمال بيع الأ�شلحة خالل 17 عاما 

•• مو�شكو-وام:

�لرو�شية �حلكومية  “رو�شتيخ”  رئي�س جمموعة  �شيميزوف  ك�شف �شريغي 
�لنقاب عن �ن �شركة “رو�س �أوبورون �إك�شبورت” - �لر�ئدة يف جمال �شادر�ت 
�الأ�شلحة و�ملعد�ت �لع�شكرية و�لتي تدير نحو %85 من �شادر�ت �الأ�شلحة 
�لرو�شية - باعت �أ�شلحة ومعد�ت ع�شكرية خال �ل�17 عاما �ملا�شية بقيمة 
140 مليار دوالر . وقال �شيميزوف - بح�شب ما نقلته وكالة “�إنرتفاك�س” 
طلبات  حزمة  �لعام  ه��ذ�  تنفذ  �إك�شبورت”  �أوب���ورون  “رو�س  �إن   - �لرو�شية 
بقيمة ت�شل �إىل 45 مليار دوالر مقارنة بالعام �ملا�شي حيث بلغت �شادر�ت 
�شجلتها  دوالر  مليار   12.9 مقابل  دوالر،  مليار   13.08 نحو  �ل�شركة 
�أوب����ورون  “رو�س  �شركة  �أن  ي��ذك��ر  قبله.  �ل���ذي  �ل��ع��ام  يف  �لرو�شية  �ل�شركة 
�ململوكة للحكومة �لرو�شية،  �إك�شبورت” هي جزء من جمموعة “رو�شتيخ”، 
وتتعاون “رو�س �أوبورون �إك�شبورت” مع 700 �شركة وموؤ�ش�شة تابعة ملجمع 
�ل�شناعات �لع�شكرية يف رو�شيا، من بينها “كا�شنيكوف”، �مل�شنعة للبندقية 

و�لتي ت�شتخدم على نطاق و��شع يف �أنحاء �لعامل. “�إيه كيه 47”، 

بجهود حماكم دبي

الإمارات الأوىل اإقليميًا للعام الثالث على التوايل وتقفز من املرتبة 25 اإىل 
12 عامليًا يف تقرير البنك الدويل عن �شهولة ممار�شة اأن�شطة الأعمال 2018

•• دبي –الفجر:

ح��اف��ظ��ت حم��اك��م دب���ي ع��ل��ى �مل���رك���ز �الأول 
�إقليمياً يف حمور �نفاذ �لعقود للعام �لثالث 
تقرير  �شمن  ع��امل��ي��اً  و12  �ل���ت���و�يل،  ع��ل��ى 
�لبنك �لدويل عن �شهولة ممار�شة �أن�شطة 
�الأعمال لعام 2018، متقدمة بذلك على 
ت��ق��ري��ر هذ�  �مل���درج���ة يف  �مل��ن��ط��ق��ة  ك��ل دول 

�لعام.
�ملن�شوري مدير  حيث �شرح �شعادة طار�س 
عام حماكم دبي �أن حماكم دبي ��شتطاعت 
�نفاذ  ق��ي��ا���ش��ي��ة يف حم����ور  ق���ف���ز�ت  حت��ق��ي��ق 
�الأول على  �مل��رك��ز  ب��ذل��ك  �ل��ع��ق��ود، حمققة 
�أفريقيا،  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى 
�لبنك  تقرير  �أ���ش��اد  كما  ع��امل��ي��اً،   12 و�ل���� 
�ل����دويل ب��ال��ت��ط��ور �مل��ل��ح��وظ �ل���ذي حققته 
�ل��ع��ق��ود من  حم��اك��م دب��ي يف �شهولة �ن��ف��اذ 
�اللكرتونية  �لتطبيقات  تنفيذها  خ��ال 

الإجر�ء�تها.
عاملية  �شهادة  �ل���دويل  �لبنك  تقرير  ويعد 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
ومكانتها  �ل��ق�����ش��ائ��ي  �ل��ق��ط��اع  يف  �مل��ت��ح��دة 
تطور�ً  �الأك���رث  �ل���دول  م�شاف  يف  �لعاملية 
�لعمل  ف��ري��ق  بجهود  ن�شيد  كما  و�ب���د�ع���اً، 
عنها  نتج  �لتي  �الم���ار�ت  تناف�شية  دع��م  يف 
�لقفزة �لقيا�شية �لتي حققتها حماكم دبي 

يف موؤ�شر �نفاذ �لعقود .
للتقدم  �شرورنا  بالغ  عن  �الإع��ر�ب  وي�شرنا 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول����ة  �أح����رزت����ه  �ل����ذي 
�ل�����دويل، و�ننا  �مل��ت��ح��دة يف ت��ق��ري��ر �ل��ب��ن��ك 
بالفخر و�العتز�ز للمحافظة للمرة  ن�شعر 
�الأوىل  �مل��رت��ب��ة  على  �ل��ت��و�يل  على  �لثالثة 
يف  و�الأعلى  �لعقود  �نفاذ  �إقليمياً يف حمور 
وما  �لق�شائية،  �الج�����ر�ء�ت  ج���ودة  م��وؤ���ش��ر 
�لتوجيهات  بف�شل  �إال  ليتحقق  ه��ذ�  ك��ان 
�أوجدت  �لتي  �لر�شيدة  لقيادتنا  �حلكيمة 
�ملدعومة  دو�ئ��رن��ا  لكافة  �حل��اف��زة  �لبيئة 

باأف�شل �لكفاء�ت �لوطنية.
كما �أو�شح �شعادة �لقا�شي عبد�لقادر مو�شى 
نائب مدير عام حماكم دبي و�مل�شرف �لعام 
على �لفريق، كلما تقدمت �لدولة يف �الأد�ء 
و�ملر�تب �لعاملية �زد�دت �لتحديات و�شعوبة 
�حل��ف��اظ على �ل��ري��ادة، ل��ه��ذ� �أم��ام��ن��ا كثري 

�لدولة  مر�كز  على  للمحافظة  �لعمل  من 
كل  و�شنبذل  �الأف�����ش��ل،  وحتقيق  �ملتقدمة 
�لتح�شينات  ون��ب��ت��ك��ر  �مل��ط��ل��وب��ة  �جل���ه���ود 
ونعمل  �ملحاكم  عمل  يف  �ل��ري��ادة  ال�شتمر�ر 
ل��ارت��ق��اء مبكانة  �ملعنية  �جل��ه��ات  ك��ل  م��ع 
بنف�س  وم�شتمر  د�ئ���م  نحو  على  �الإم����ار�ت 
�ل������روح و�ل���ع���زمي���ة �ل���ت���ي ب�����د�أ ب��ه��ا �الآب�����اء 
مكاناً  �ل��دول��ة  حت��وز  �أن  بهدف  �ملوؤ�ش�شون، 
تناف�شية،  �ل��ع��امل  دول  �أك���رث  خريطة  على 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  لرتجمة 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء حاكم 
بالقدرة  �الرت���ق���اء  �إىل  �هلل-  – رع���اه  دب���ي 
مر�تب  �إىل  �الم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لتناف�شية 
روؤي��ة حماكم دبي  متقدمة عاملياً، لتحقيق 
“حماكم ر�ئدة متميزة عامليا” و هي �ملوجه 
للجهود و�ملبادر�ت و�مل�شاريع �لتطويرية يف 
�الإد�رية  و  �لق�شائية  و�خلدمات  �لعمليات 
�لقدر�ت  بتح�شني  �مل��ب��ا���ش��رة  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  دب����ي  مل��ح��اك��م  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

�لعاملي.
حممد  �لقا�شي  �شعادة  �أو�شح  جانبه  ومن 
�ل�����ش��ب��و���ش��ي رئ��ي�����س �مل��ح��ك��م��ة �ل��ت��ج��اري��ة يف 
�أن  �لتناف�شية  فريق  رئي�س  و  دب��ي  حماكم 
�أع�شاء  جميع  ع��ات��ق  على  تقع  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�مل�شرية  ل��ت��ت��وي��ج  �مل���ح���اك���م  م����ن  �ل���ف���ري���ق 
لدولة  �الأول  �مل����رك����ز  ع���ل���ى  و�حل���������ش����ول 

�الإجناز�ت  و�أن  �ملتحدة،  �لعربية  �الم���ار�ت 
�لتي حققتها وعمليات �لتح�شينات �لكربى 
�لتي �أدخلتها على عملية �لتقا�شي برمتها 
ت�شجيل  �الأمتتة منذ  �لدولة، من حيث  يف 
�لدعوى وحتى �إ�شد�ر �حلكم فيها، و�ل�شرعة 
�لتقا�شي  �إج�������ر�ء�ت  وت��ب�����ش��ي��ط  ب��ال��ف�����ش��ل 
ونهدي  �لق�شائية،  �ل��ك��ف��اء�ت  و��شتقطاب 
�ل�شمو  �شاحب  �شيدي  مل��ق��ام  �الجن���از  ه��ذ� 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل حيث ت�شكل توجيهات �شموه 
خارطة طريق نهتدي بها يف م�شرية عملنا، 
�لر�مية  �لتطويرية  وم�شاريعنا  ومبادر�تنا 
�إىل ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ودول�����ة �الإم������ار�ت 
�الإقليمي  �ل�شعيد  على  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
وتناف�شيتها على �ل�شاحة �لعاملية، ومكانتها 
مقارنة  حققتها  �ل��ت��ي  و�ملتميزة  �مل��رم��وق��ة 
م�شتوى  على  �ملتقدمة  �ل���دول  م��ن  بكثري 
�لعامل، وذلك من خال ��شتخد�مها ملكتب 
�د�رة �لدعاوى يف �ملحكمة �لتجارية، �لذي 
�إق���ر�ره يف تعديات ق��ان��ون �الإج���ر�ء�ت  مت 
�ملدنية �الحتادي ب�شرعة �لف�شل بالق�شايا، 
حيث �إن جترية �إم��ارة دبي يف هذ� �مل�شمار 
على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية �أثبتت جناحها، 
دور�  تلعب  �لدعوى  �إد�رة  مكاتب  �أن  مبينا 
�أمام  �لتقا�شي  �إج����ر�ء�ت  ت�شريع  يف  كبري� 
�ل��دول��ة، وذل��ك من خ��ال مهامها  حماكم 

�لق�شائية  �ل����دع����وى  وجت��ه��ي��ز  �إع�������د�د  يف 
وت�شلم  وت�شليم  �الإل��ك��رتون��ي��ة  و�الإع��ان��ات 
زمنية  مو�عيد  يف  بها،  �ملتعلقة  �مل�شتند�ت 
حمددة وكذلك متابعة ��شتيفاء �الإجر�ء�ت 
�لد�لة  �مل�����ش��ت��ن��د�ت  وت���وف���ري  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة، 
ع��ل��ى م��وق��ف ك��ا �خل�����ش��م��ني، ����ش��اف��ة �إىل 
تتيح  و�ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  للخدمات  تطويرها 
طلباتهم  وم��ت��اب��ع��ة  ت��ق��دمي  ل��ل��م��ت��ق��ا���ش��ني 
�ل��ك��رتون��ي��اً وم��ن خ��ال �ل��و���ش��ائ��ط �لذكية 

ب�شكل �شهل ومي�شر.
وق���د ���ش��ج��ل �ل��ت��ق��ري��ر �ل�����ش��ادر ع��ن �لبنك 
�ل���دويل ت��ق��دم دول���ة �الم����ار�ت يف ع��دد من 
�ملحاور  �الأ�شا�شية وعلى ر�أ�شها �نفاذ �لعقود، 
فقد جاءت دولة �المار�ت يف �ملرتبة �الأوىل 
�إقليمياً و 12 عاملياً يف تقرير عام 2018، 
قيا�س  فيها  يتم  �لتقييم  �أن منهجية  حيث 
�مل�شروع  حياة  دورة  يف  توؤثر  مر�حل   10
وقد  �إغاقه،  بد�يته وحتى  منذ  �لتجاري، 
مت �ختيار �إمارة دبي الإجر�ء �ال�شتبيان فيها 
�لعامل من حيث  �أك��رب مدن  باعتبارها من 
نتيجة  وت�شتند  �القت�شادي،  �لن�شاط  تنوع 
�لتناف�شية يف حمور �إنفاذ �لعقود يف تقرير 
�لبنك �لدويل على عاملني �أ�شا�شيني، هما: 
�عتماد �لبيانات و�الإح�شاء�ت �ل�شادرة عن 
مع  �ل�شركاء  �آر�ء  و��شتطاع  دب��ي،  حماكم 
و�ال�شت�شار�ت  �ملحاماة  مكاتب  من  �ملحاكم 
على  ن�شدد  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �لقانونية، 

فر�شة موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س للنهو�س 
بتناف�شية  �الرت���ق���اء  ج��ه��ود  �أك����رب يف  ب����دور 
تتكامل  حيث  �لعاملية،  �لتقارير  يف  �لدولة 
�لقطاع  م����ع  �حل���ك���وم���ي  �ل���ق���ط���اع  ج���ه���ود 
�خلا�س لتوفري وجهة تكون �الختيار �الأول 
�لبنية  فيها  جتتمع  �الأع��م��ال،  الأد�ء  عامليًّا 
�لتحتية �ملتطورة ت�شريعيًّا وتكنولوجيًّا مع 
بيئة  يف  �ملبدعة  و�ملعرفية  �لب�شرية  �مل��و�رد 

توفر �أعلى م�شتويات جودة �حلياة.
جهودها  دبي”  “حماكم  ت���و�����ش���ل  ك���م���ا 
�أع��ل��ى م�شتويات  ن��ح��و حت��ق��ي��ق  �ل��ط��م��وح��ة 
�لتمّيز و�البتكار يف �لعمل �لق�شائي، وذلك 
من خال عدد من �ملبادر�ت �لتطويرية من 
�أهمها،  “ن�شر �الأحكام �لق�شائية” �ليومية 
م��ف�����ش��ل��ة و�ل���ت���ي ت�����ش��در م���ن حم��اك��م دبي 
ومتكني  للد�ئرة،  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع  على 
من  م�شتوياتهم  خمتلف  على  �ملتعاملني 
�ل��ت��ع��ام��ل �الإل�����ك�����رتوين م���ع �ل����دع����اوى ملا 
نهج  الأن��ه��ا  و�ل��ن��ز�ه��ة  �ل�شفافية  م��ن  ي��زي��د 
منهجاً  �لق�شاة  �تخذها  حيث  لدينا،  عمل 
�ل��ت��ي ت�شدرها  ك��اف��ة  ل��اأح��ك��ام  ون���رب�����ش���اً 
حماكم دب��ي، وتاأتي �الأح��ك��ام مبا يتفق مع 
و�مل�شاو�ة بني جميع  و�الإن�شاف،  �حليادية، 
�خل�����ش��وم، ف���ا ف���رق ب���ني �أي م��ن��ه��م �أم���ام 
ل�شهادة  �ملنظمة  ب��امل��و�د  و�مل��دع��وم  �لق�شاء 
�ل�����ش��ه��ود يف ق���ان���ون �الإث����ب����ات �الإم����ار�ت����ي، 
مع  �الإلكرتوين  “�لربط  مبادر�ت  وكذلك 
�ج����ر�ء�ت  وتب�شيط  الخ��ت�����ش��ار  �ل�شركاء” 
�أو  �الأم���و�ل  على  باحلجز  �ملتعلقة  �لتنفيذ 
بيع �أ�شول �ملنفذ �شده من عقار�ت �أو �أ�شهم 
حماكم  على  ي�شهل  �ل��ذي  �الأم��ر  و�شند�ت، 
و�البتكار  �الإب���د�ع  طريق  نحو  �ل�شري  دب��ي 

�لد�ئم.
توجيهات  �ط���ار  دب��ي يف  ونعمل يف حم��اك��م 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدى 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س  ر��شد 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل – يف 
�شبيل  يف  ومتيزها  �لدولة  تناف�شية  تعزيز 
حتقيق روؤية �المار�ت 2021، �لتي تهدف 
�إىل �أن تكون دولة �المار�ت من بني �أف�شل 
“ �جلميع  ���ش��م��وه  �ل��ع��امل، وك��م��ا ق���ال  دول 
يعمل بروح �لفريق �لو�حد و�لكل ي�شرتك 

يف �شنع دولة �المار�ت” 

تنظيم حفل جائزة القت�شاد الإ�شالمي بدورتها اخلام�شة 27 نوفمرب

على راأ�ض عدد من رجال ورواد االأعمال

غرفة عجمان ت�شارك يف معر�س الطعام العاملي- الهند
��شتد�مة  �شاأنها  م��ن  و���ش��ر�ك��ات  ج��دي��دة 
�مل�شاركة  �إىل جانب  ومن��و �الع��م��ال ه��ذ� 
للمعر�س.   �مل�شاحب  �مل��وؤمت��ر  �عمال  يف 
و�كد حممد �جلناحي، �أن �لغرفة ت�شعى 
�لدولية  �ملعار�س  خمتلف  يف  للم�شاركة 
قدر�ت  من  �لتعزيز  بهدف  �ملتخ�ش�شة 
رو�د �العمال �أ�شحاب �مل�شاريع مبختلف 
�أن�شتطها وفتح �أ�شو�ق جديدة للمنتجات 
�المار�تية مبا يرتجم توجيهات �لقيادة 
“ن�شعى من  ق��ائ��ا  �ل��ر���ش��ي��دة. و�أ���ش��اف 

•• عجمان ـ الفجر 

ت�شارك غرفة جتارة و�شناعة عجمان يف 
معر�س وموؤمتر معر�س �لطعام �لعاملي 
 »world food indai« �ل��ه��ن��د   �
نوفمرب   5 �إىل   3 م��ن  ينطلق  و�ل����ذي 
وي�شارك  بالهند،  نيودلهي  يف  �جل���اري 
حتت مظلة غرفة عجمان جمموعة من 
�أ�شحاب  �العمال  ور�ئ���د�ت  ورو�د  رج��ال 
وتر�أ�س  �الإم���ار�ت،  يف  �لعاملة  �ل�شركات 
�لوفد حممد �جلناحي �ملدير �لتنفيذي 
يف  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �الأع��م��ال  تنمية  لقطاع 

غرفة عجمان.
وتكمن �همية �مل�شاركة يف �ملعر�س كونه 
عار�شة  ج��ه��ة   400 م���ن  �ك����رث  ي�����ش��م 
و�أكرث من 2000 م�شارك ميثلون 20 
�إىل جانب  �ي��ام  م��د�ر ثاثة  دول��ة على 
�ملتخ�ش�شة  �ل����ن����دو�ت  م���ن  ع����دد  ع��ق��د 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  م���ن  م��ت��م��ي��ز  ب��ح�����ش��ور 
و�خلرب�ء يف جمال �الغذية و�مل�شروبات 
لتو�شيع  ف��ر���ش��ة  �مل��ع��ر���س  ي��ج��ع��ل  مم���ا 
و�مكانية  �خل���رب�ت  و�كت�شاب  �الن�شطة 
�ملعر�س  يعترب  بحيث  �ل�شر�كات،  عقد 
من �كرب �لتجمعات مل�شتثمري وم�شنعي 
ومنتجي وموردي قطاع �الغذية ب�شكل 
�لرتويج  �إىل  �مل�����ش��ارك��ة  وت���ه���دف  ع����ام. 
للعامات �لتجارية �ملحلية وتعزيز تبادل 
�ملو�طنني  �الع��م��ال  رو�د  ب��ني  �خل���رب�ت 
ونظر�ئهم من �لدول �مل�شاركة مبا يزيد 
من تو�شيع �مل�شاركني حتت مظلة �لغرفة 
�القت�شادية  و�أن�����ش��ت��ط��ه��م  الأع��م��ال��ه��م 
��شو�ق  وتطوير منتجاتهم و�لبحث عن 

خ�����ال ه�����ذه �مل�������ش���ارك���ة ب���امل���ع���ر����س �إىل 
وتعزيز  �مل��و�ط��ن��ني  �الع���م���ال  رو�د  دع���م 
�إىل جانب  �لقطاعات  خرب�تهم يف كافة 
�تاحة �لفر�شة لعقد �ل�شركات بني رو�د 
�مل�شاركني حتت  �العمال ونظر�ئهم من 
وفد  م�شاركة  يعد  كما  �مل��ع��ر���س،  مظلة 
باأهم  للتعريف  ف��ر���ش��ة  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
متتلكها  �ل��ت��ي  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
و�مل�شروبات  �الغذية  قطاع  يف  �الم��ار�ت 
ب�شكل عام و�إمارة عجمان ب�شكل خا�س. 

وتوجيهات  ب��ح��ر���س  �جل��ن��اح��ي  و�����ش���اد 
ت���وف���ري خمتلف  �ل��ر���ش��ي��دة يف  �ل���ق���ي���ادة 
ل�����رو�د �الع���م���ال وتعزيز  �ل���دع���م  �ن�����و�ع 
��شتد�مة م�شاريعهم ومنوها من خال 
ور�ئ���د�ت  رو�د  ب��دع��م  معنية  موؤ�ش�شات 
�العمال هذ� �إىل جانب حر�س �جلهات 
�الجر�ء�ت  ومرونة  بت�شهيل  �حلكومية 
�الع����م����ال يف  رو�د  ي�����ش��م��ن ج�����ذب  مب����ا 
ثمن  كما  �خل��ا���ش��ة.  مب�شاريعهم  �ل��ب��دء 
حر�س جمل�س �إد�رة �لغرفة على تنفيذ 

•• دبي -وام:

�القت�شاد  ل��ت��ط��وي��ر  دب����ي  م���رك���ز  �أع���ل���ن 
ح���ف���ل جائزة  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن  �الإ�����ش����ام����ي 
�خلام�شة  بدورتها  �الإ���ش��ام��ي  �القت�شاد 
�شاحب  برعاية  �جل���اري  نوفمرب   27 يف 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رع��اه �هلل وذل��ك يف فندق ريتز 
�لعاملي.  �مل����ايل  دب����ي  – م��رك��ز  ك���ارل���ت���ون 
�لفئات  �شمن  ف��ائ��زي��ن   8 تتويج  و�شيتم 
منح  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ل��ل��ج��ائ��زة  �مل����ق����ررة 
ج��ائ��زة �الإجن����از م��دى �حل��ي��اة ل�شخ�شية 
�لعامل  م�شتوى  على  �إيجابا  �أث��رت  ر�ئ��دة 

�الإ�شامي و�لعربي.
وت�����ش��ك��ل �جل���ائ���زة �إح����دى �مل���ب���ادر�ت �لتي 
مع غرفة جتارة  بالتعاون  �ملركز  ينظمها 
جهود  تكرمي  �إىل  وت��ه��دف  دب��ي  و�شناعة 
يقدمون  �لذين  �الأعمال  ورو�د  �ملوؤ�ش�شات 
و�ملتو�فقة  عامليا  �ملبتكرة  �ملفاهيم  �أف�شل 
و�لتي  �الإ���ش��ام��ي  �القت�شاد  معايري  م��ع 
مت��ت��از ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �ل��ت��اأث��ري �إي��ج��اب��ا يف 
م�شرية �لتنمية �الجتماعية و�القت�شادية 

على م�شتوى �لعامل.
�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  وقال معايل 
وزير �القت�شاد رئي�س جمل�س �إد�رة مركز 
دب����ي ل��ت��ط��وي��ر �الق��ت�����ش��اد �الإ����ش���ام���ي “ 
�حتفاوؤنا باملبدعني يف قطاعات �القت�شاد 

ب���االأث���ر �لنوعي  �الإ����ش���ام���ي ه���و �ح��ت��ف��اء 
�لقطاعات  �البتكار يف هذه  يحدثه  �ل��ذي 
�أبعادها  مبختلف  �ال���ش��ت��د�م��ة  لتحقيق 
�أي�شا  وه���و  و�الق��ت�����ش��ادي��ة  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
ومعايري  ملبادىء  �لعريق  ب��االإرث  �حتفاء 
�ال�شتثمار �الإ�شامي �لتي حتمل مقومات 
�ل���ت���ط���ور و�ل���ت���ك���ي���ف م����ع م����ا ي����ت����اءم مع 
يف  �لتقدم  و�شرور�ت  �ل�شعوب  �حتياجات 
�القت�شاد  حجم  يبلغ  ب��اأن  �لتوقعات  ظ��ل 
 .2021 يف  دوالر  تريليون   3 �الإ�شامي 
تتطلع  �لتي  �الإم���ار�ت  �أن  معاليه  و�عترب 
 2071 �لعام  يف  مبئويتها  �الحتفال  �إىل 
مت�شي بخطى و�ثقة نحو توفري م�شادر 
بعيد�  �ل��وط��ن��ي  �ل��دخ��ل  لتنمية  متنوعة 
ع����ن �ل���ن���ف���ط ون���ح���و رف�����ع �الإن���ت���اج���ي���ة يف 
باالإ�شافة  �ل��وط��ن��ي  �الق��ت�����ش��اد  ق��ط��اع��ات 
�إىل �ال�شتثمار يف طاقات �ل�شباب وتكري�س 
�الأخ�������اق يف م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م وه���ذه 
جتعل  وتوجهات  وم��ب��ادئ  �أ�ش�س  جميعها 
يف  �أ�شا�شيا  �شريكا  �الإ���ش��ام��ي  �القت�شاد 
ب��ن��اء �أج���ي���ال ت��ن��ع��م ب��ح��ي��اة ���ش��ع��ي��دة وبيئة 
�لعامل  م��ع  للتو��شل  �أك��رب  وف��ر���س  �آم��ن��ة 

و�مل�شاهمة يف تغيريه نحو �الأف�شل.
جلائزة  �خل��ام�����ش��ة  �ل������دورة  �أن  و�أو�����ش����ح 
�القت�شاد �الإ�شامي تكت�شب �أهمية كبرية 
حتققها  �لتي  �ملت�شارعة  لاإجناز�ت  نظر� 
�الإم������ار�ت ب�شفة ع��ام��ة ودب���ي خ��ا���ش��ة يف 
تكري�س دعائم �لتنمية و�القت�شاد �لقائم 

على �البتكار و�ملعرفة و�لطاقة �مل�شتد�مة 
�الإ�شامي  �القت�شاد  فيها  ي�شاهم  و�لتي 
بكافة قطاعاته من خال �لتز�مه باأ�ش�س 
و�حت�شانه  �مل�����ش��ت��د�م  �ال�شتثمار  وث��ق��اف��ة 
لاأفكار �ملبتكرة لتطوير م�شاريع جمزية 
بالقطاعات �حلقيقية.” و�أ�شار  و�الرتقاء 
معايل �ملن�شوري �إىل �أن �جلائزة مبعايريها 
و���ش��روط��ه��ا ع���ززت �ل��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة �الأثر 
�القت�شادي  للن�شاط  �مل�شتد�م  �الجتماعي 
و�أ�ش�شت لثقافة جديدة للتناف�شية قو�مها 
�لبعد �الإن�شاين و�الجتماعي للعمل و�ملال 
و�جلهد ولي�س �لرت�كم �لكمي للمنتجات 
�أن  .. مو�شحا  ف��ق��ط  و�ل�����رثو�ت  و�ل�����ش��ل��ع 
بحد  هدفا  �ل��ي��وم  �أ�شبحت  �لثقافة  ه��ذه 
ذ�ته ت�شعى �قت�شاد�ت كربى حول �لعامل 
�ال�شتثمارية.”  �أو�شاطها  يف  تعميمها  �إىل 
بجائزة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�ع���ت���رب 
ر�شالة  �أ�شحاب  هم  �الإ�شامي  �القت�شاد 
قطاعات  يف  �لتناف�س  �آث���رو�  الأن��ه��م  نبيلة 
حت�����رتم م���ع���اي���ري �ل�������ش���ام���ة و�الأم��������ن يف 
وحتمي  و�مل�����������و�رد  �ل���������رثو�ت  �����ش���ت���ث���م���ار 
�مل���وروث  وحت��ي��ي  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ملكت�شبات 
�لذي  �الإ�شامي  للعامل  و�ملعريف  �لثقايف 
م�����ش��وؤول��ة وط��م��وح��ة ووفية  �أج��ي��اال  يبني 
جل����ذوره����ا. وق�����ال ����ش���ع���ادة م���اج���د �شيف 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لغرير 
مركز  �إد�رة  جمل�س  وع�شو  دبي  و�شناعة 
دبي لتطوير �القت�شاد �الإ�شامي “ تعترب 

ننظمها  �لتي  �الإ�شامي  �القت�شاد  جائزة 
لتطوير  دب��ي  مركز  م��ع  بالتعاون  �شنويا 
�الق��ت�����ش��اد �الإ���ش��ام��ي م��ن �أه���م �جلو�ئز 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ت��ك��رمي �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�الأع���م���ال 
�القت�شاد  معايري  مع  و�ملتو�فقة  �ملبتكرة 
�الإ���ش��ام��ي و�ل��ت��ي ل��ه��ا ت��اأث��ري �إي��ج��اب��ي يف 
م�شرية �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية 
باتت  و�أ����ش���اف  �لعامل”.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�جلائزة حافز� للموؤ�ش�شات و�الأعمال حول 
و�حللول  �ملنتجات  �أف�شل  الإطاق  �لعامل 
و�لتي تتو�فق مع �أبعاد و�أهد�ف �القت�شاد 
�الأجيال  ح��ث  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �الإ���ش��ام��ي 
م�شتقبل  �شناعة  يف  للم�شاركة  �جل��دي��دة 
ملتزمون  دب��ي  غ��رف��ة  يف  ون��ح��ن  م�شتد�م 
روؤية  م��ع  تتما�شى  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  ب��دع��م 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل” يف 
جعل �إمارة دبي عا�شمة عاملية لاقت�شاد 
�لقمزي ع�شو  �الإ�شامي.” وقال ح�شني 
جمل�س �إد�رة مركز دبي لتطوير �القت�شاد 
�الإ�شامي رئي�س جلنة �لتحكيم “ �إنه منذ 
�إطاقها يف �لعام 2013 برعاية �شاحب 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
وحتى �ليوم ��شتقطبت �جلائزة �أكرث من 
1100 طلب من 47 بلد� مما يدل على 
�الإ�شامي  �القت�شاد  عا�شمة  دبي  مكانة 
وتطوير  ل���ب���ن���اء  م����رك����ز�  ت�����ش��ك��ل  �ل����ت����ي 

ملنظومة  و�لتنظيمية  �لت�شريعية  �لبيئة 
وتكرم  وت���رع���ى  �الإ����ش���ام���ي  �الق���ت�������ش���اد 
لاأجيال  وتبني  قطاعاته  يف  �ملبتكرين 
حول  متكاملة  معرفية  مرجعية  �لقادمة 
�لقمزي  و�أ�شاف  �ملنظومة.  قطاعات هذه 
من عام �إىل عام نلم�س ن�شج �لتجربة   “
و�خلربة و�لوعي لدى �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
وخلفياتها  ث���ق���اف���ات���ه���ا  �خ����ت����اف  ع���ل���ى 
مبفاهيم �القت�شاد �الإ�شامي وهذ� بحد 
ذ�ته مقيا�س جناح �جلائزة يف تعميم هذه 
�ملفاهيم بني رو�د �الأعمال وخلق توجهات 
و�ال�شتثمار ترثي  �مل���ال  ع��امل  ج��دي��دة يف 

�لن�شاط �القت�شادي ب�شكل عام.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��د �هلل حم��م��د �لعور 
لتطوير  دب����ي  مل���رك���ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
جائزة  مبادرة  “ �إن  �الإ�شامي  �القت�شاد 
�القت�شاد �الإ�شامي �أب�شرت �لنور قبل �أن 
نبد�أ نحن يف مركز دبي لتطوير �القت�شاد 
�الإ�شامي تطبيق ��شرت�تيجيتنا لتكري�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
بو�شلة  دب��ي  تكون  �أن  يف  مكتوم  �آل  ر��شد 
جعلنا  مما  �الإ�شامي  لاقت�شاد  �لعامل 
�إر�شاء  يف  مهمتنا  �أم����ام  م�����ش��وؤول��ي��ة  �أك���رث 
�القت�شاد  ل��ق��ط��اع��ات  �لتنموية  �ل��رك��ائ��ز 
على  حتفز  مبادر�ت  وت�شميم  �الإ�شامي 
ل��ف��ئ��ات متنوعة  �مل���ج���ال  �الب��ت��ك��ار وت��ت��ي��ح 
تطوير  يف  للم�شاهمة  �الأع��م��ال  رو�د  م��ن 

منظومة �القت�شاد �الإ�شامي.”

خطط ومعار�س متنوعة تخدم فئة رو�د 
ور�ئد�ت �العمال  لدعمهم  وت�شجيعهم 
و�شناعية  جت��اري��ة  باأن�شطة  �ل��ب��دء  على 
�لقطاع  منو  يف  ت�شب  مبتكرة  وخدمية 
معدالت  زي��ادة  يف  يعود  مبا  �القت�شادي 

حركة �لتطور و�لنه�شة �حل�شارية.
�مل�شاركني حتت  �العمال  رو�د  و�كد  هذ� 
يف  �مل�شاركة  �همية  على  �ل��غ��رف��ة  مظلة 
�ملعر�س و�ملوؤمتر و�لتعرف على م�شاريع 
�البتكاري  �لتوجه  تعزز  جديدة  و�فكار 
ب�شكل  �ملو�طنني  �الع��م��ال  رو�د  مل�شاريع 
عام، و�أ�شادو� بالدور �لكبري �لذي تلعبه 
�إب��ر�ز وم�شاركة  �أجل  غرفة عجمان من 
�ملعار�س  يف  �مل��و�ط��ن��ني  �الع���م���ال  رو�د 

و�ملحافل �لدولية.

�شعادة طار�س �ملن�شوري �شعادة �لقا�شي حممد �ل�شبو�شي �شعادة �لقا�شي عبد�لقادر مو�شى
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العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7646   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : جي �شي �و للكيك و�لقهوة - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )6٠2٨7.26( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ت��وي��وت��ا/ه��اي ����س/ف��ان/�ب��ي�����س/2٠15( رق��م )٨٠354/خ�����ش��و���ش��ي/

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  Q/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7660   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مري�ج تريدجن - م ذ م �س   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )21٠497.42( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)57٨23/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/بر�دو/��شتي�شن/رمادي/2٠16( 

دبي/R( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7636   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ريال هايت�س للو�شاطة �لعقارية   

درهم  وق��دره )2٨539.3(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)9٨4٠4/خ�شو�شي/ رق��م  )ني�شان/تيد�/هات�شباك/ف�شي/2٠13( 

حقوق  ك��اف��ة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )N/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7698   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لغندور لتاأجري �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )47159.٠5( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
رق���م )1٠56/ )ه��اي��ون��د�ي /ف��ول��و���ش��رت/ه��ات�����ش��ب��اك/ع��ن��اب��ي/2٠16( 
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )N/خليمة� خ�شو�شي/ر�أ�س 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7630   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فيجن �وت لوك للتجارة �لعامة - �س ذ م م   

درهم   )2٨٨97( وق���دره  مبلغ  ���ش��د�د  ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)�شوزوكي/�رتيجا/��شتي�شن/�بي�س/2٠15( رقم )9٠179/خ�شو�شي/

كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة   )Q دب��ي/  
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7704   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ل�شعيد لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )39٨29.٨9( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)9٠637/خ�شو�شي/ر�أ�س  رق��م  1.5/�ب��ي�����س/2٠15(  )ني�شان/�شني 
�خليمة/A  ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7640   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مارجيانا العمال �لديكور - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )٨٠٠3٠.72( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/6٠157( رق��م  ل����وؤل����وؤي/2٠14(  )تويوتا/بريفيا/��شتي�شن/�بي�س 
حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  M/خ�شو�شي/دبي

كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7700   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لق�شو�ء للنق�س على �ل�شري�ميك و�لرخام و�ملطابخ - �س 
ذ م م - ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )5٨619.67( 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة )ميت�شوبي�شي/كانرت/بيك �ب كابينة و�حدة /�بي�س/2٠15( 
ل�شاحلكم  �ملمولة   )A/خليمة� )61٨13/خ�شو�شي/دبي/ر�أ�س  رقم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7633   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ريال هايت�س للو�شاطة �لعقارية   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )41974.97( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)2٨447/خ�شو�شي/ رق��م  )ني�شان/�شينرت�/�شالون/ف�شي/2٠14( 
دبي/ P( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7707   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لعربية لتاأجري �ل�شيار�ت   

درهم  وق��دره )73115.9(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/2612٨( رقم  ل��وؤل��وؤي/2٠15(  2.5/�شالون/�بي�س  /�ليتما  )ني�شان 
خ�شو�شي/ر�أ�س �خليمة/ �لربج ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7662   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لغامن لتجارة منتجات �حلديد - ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )33٨44.94( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ني�شان/�ورفان/فان �شحن/�بي�س/2٠14( رقم )59٨٠7/خ�شو�شي/
A( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �لفجرية/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7702   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ل�شلومي لتاأجري �ل�شيار�ت فرع 1   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )73464.13( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ت���وي���وت���ا/�وري���ون / ���ش��ال��ون/�ب��ي�����س ل����وؤل����وؤي/2٠13( رق���م )4175/
خ�شو�شي/ر�أ�س �خليمة/ �لربج ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7643   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : بي �و �ر يل للتجارة �لعامة - �س ذ م م    

���ش��د�د مبلغ وق����دره )٨9٠57.14(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة )ميت�شوبي�شي / كانرت/بيك �ب/�بي�س/2٠15( رقم )35٨6٨/

خ�شو�شي/دبي/Q( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7659   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لفا لل�شناعات �ملعدنية   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )5٨159.٠6( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ميت�شوبي�شي/كانرت/ بيك �ب �شحن / �بي�س/2٠14( رقم )63912/

B ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع  خ�شو�شي/ر�أ�س �خليمة / 
حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7634   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حممد م�شطفى عبد�لغافر يو�شف   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )113579.33( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ه��ون��د�/�ك��ورد/���ش��ال��ون/�ب��ي�����س/2٠12( رق��م )76434/خ�����ش��و���ش��ي/

كافة حقوق  م��ع حفظ  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )O دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7744   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حامت عبد�لرز�ق عبد�خلالق عطية   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )73٨67.٠6( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)51٠52/خ�شو�شي/ر�أ�س  رق��م  )م���ازد�/6/����ش���ال���ون/�ح���م���ر/2٠14( 
�خليمة/ A ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7663   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مارجيانا العمال �لديكور - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )45233.٠2( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)٨2339/خ�شو�شي/ رق��م  ����س/ب��ا���س/�ب��ي�����س/2٠14(  )تويوتا/هاي 

حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  M/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7703   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شوبها�س باكات فا�شو باكات   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )21763.23(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
/49674( رقم  )ميت�شوبي�شي/الن�شر/�شالون/�بي�س/2٠15(  �ل�شيارة 

مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )A/خليمة� خ�شو�شي/ر�أ�س 
حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7638   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ريال هايت�س للو�شاطة �لعقارية   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )41974.97( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)27624/خ�شو�شي/ رق��م  )ني�شان/�شينرت�/�شالون/ف�شي/2٠14( 
دبي/P ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7699   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه :�يهاب حممد عزت �شحاته �شحاته د�ود   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )16151.76(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة )كادياك/�شي تي ��س/�شالون/رمادي/2٠٠9( رقم )3561٠/

مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )A/خليمة� خ�شو�شي/ر�أ�س 
حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7632   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ريال هايت�س للو�شاطة �لعقارية   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )253٨2.٨5( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ن��ي�����ش��ان/�ورف��ان/ف��ان/�ب��ي�����س/2٠12( رق���م )24254/خ�����ش��و���ش��ي/
دبي/B( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7706   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حممد �د علي   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )1٠34٨٨.79( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)29144/خ�شو�شي/ رق��م  �كورد/�شالون/�بي�س/2٠13(   / )هوند� 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7661   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شالون �يه جوي لل�شيد�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )1٠٨369.9( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/64765( رق��م  و�جن/تيغو�ن/��شتي�شن/رمادي/2٠14(  )فولوك�س 
خ�شو�شي/دبي/H( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7713   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ندرو زكي �شعيد �شنودة   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )34592.52(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
/7٨٠44( رقم  )ميت�شوبي�شي/الن�شر/�شالون/�حمر/2٠1٠(  �ل�شيارة 
خ�شو�شي/دبي/H( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7714   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ل�شاهند� �س م ع   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )4٨34٨2.67( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)51192/خ�شو�شي/ رقم  )مر�شيد�س/S5٠٠/�شالون/��شود/2٠15( 

كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )A/خليمة� ر�أ���س 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7762   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شجاد لاعمال �لفنية - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )17369.42( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/293٨5( رق���م  )م��ي��ت�����ش��وب��ي�����ش��ي/م��ري�ج/ه��ات�����ش��اب��ك/ف�����ش��ي/2٠14( 
خ�شو�شي/دبي/ E ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7712   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ملهند ملقاوالت �لبناء   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )22265.٠1( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
رقم  �ب��ي�����س/2٠14(   / م��زدوج��ة  كابينة  �ب  )تويوتا/هايلوك�س/بيك 
�ملمولة ل�شاحلكم من قبل   )  A  / )1٨23٨/خ�شو�شي/ر�أ�س �خليمة 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7717   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : خز�نة �الحام للتجارة   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )5٠٨29.٨7( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)15٠72/خ�شو�شي/ رق��م  ف��ان/�ب��ي�����س/2٠15(   / ����س  )تويوتا/هاي 

دبي/L ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7753   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ماونت �شتار لتوزيع �لديزل - ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )31٠٠٨.٠4( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
رقم  مزدوجة/�بي�س/2٠13(  كابينة  �ب  )ميت�شوبي�شي/L2٠٠/بيك 
قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )A �خليمة/  )1٨93٠/خ�شو�شي/ر�أ�س 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7724   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فور�شت هاو�س للتجارة - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )24566.35( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)25٠14/خ�شو�شي/ رق��م  ف��ان/�ب��ي�����س/2٠14(   / ����س  )تويوتا/هاي 

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  O/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7710   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مفرو�شات �لفي�شل - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )3٠313.23( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/66453( رقم  �شحن/�بي�س/2٠16(  �ب  )ميت�شوبي�شي/L2٠٠/بيك 
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  C/خليمة� خ�شو�شي/ر�أ�س 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7769   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مك�س لوجي�شتك�س - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )44656.15( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)79156/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/�بي�س/2٠15( 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  Q/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7748   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : كريير�كاث �شوكة علي بار�كال   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )٨37٨7.٠1( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ت��وي��وت��ا/ك��ام��ري /���ش��ال��ون/�ب��ي�����س ل����وؤل����وؤي/2٠14( رق��م )6٨763/
�ملنذر مع  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل   )  A خ�شو�شي/ر�أ�س �خليمة/ 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7719   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حممود علي بهر�م علي   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )1٠741٠.56( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)77925/خ�شو�شي/ رق��م  )ت��وي��وت��ا/ب��ر�دو/����ش��ت��ي�����ش��ن/����ش��ود/2٠15( 
�ل�شارقة/ 1 ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7759   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه :كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )٨٠٠31.12(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة )تويوتا/هاي ��س /فان ثاجة/ �بي�س/2٠13( رقم )67642/

خ�شو�شي/دبي/H ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7635   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �الماين لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )323٨2.٠3( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ت��وي��وت��ا/ي��ار���س/���ش��ال��ون/�زرق/2٠14( رق��م )5967٠/خ�����ش��و���ش��ي/
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7709   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مات�شلي�س لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )٨44٨٠.52( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
رق���م )7٨957/ ل����وؤل����وؤي/2٠14(  )ت��وي��وت��ا/ك��ام��ري/���ش��ال��ون/�ب��ي�����س 

خ�شو�شي/دبي/O  ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7768   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مك�س لوجي�شتك�س - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )44776.51( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)17٠45/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/�بي�س/2٠15( 

حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  N دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7746   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حامت عبد�لرز�ق عبد�خلالق عطيه   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )٨7117.95( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)مازد�/CX9/��شتي�شن/��شود/2٠13( رقم )9٨٨5٨/خ�شو�شي/ر�أ�س 
�خليمة/A( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7718   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : جارديان لا�شتثمار - �س ذ م م   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )33744.21(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
/42274( رقم  )ميت�شوبي�شي/الن�شر/�شالون/ف�شي/2٠15(  �ل�شيارة 

خ�شو�شي/دبي/ Q( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7757   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : نا�شر ماد�بان حمزة   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )29299.53( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)هايوند�ي/تو�شان/��شتي�شن/��شود/2٠15( رقم )32556/خ�شو�شي/

�ملنذر مع حفظ كافة  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل   )  A/ر�أ���س �خليمة
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7722   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مات�شلي�س لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )45٠91.32( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)94256/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/��شود/2٠13( 

كافة حقوق  م��ع حفظ  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )N دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7711   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : روبرت�س خلدمات �حلر��شة - �س ذ م م  

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )57914.97( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)7٨195/خ�شو�شي/ رقم  با�س/�بي�س/2٠13(   / ��س  )تويوتا/هاي 

حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  K دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7716   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ��شورو كالوم ميجا�شدينيا كانكاناجمي   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )53951.٨6( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ن��ي�����ش��ان/�ل��ت��ي��م��ا/���ش��ال��ون/����ش��ود/2٠14( رق��م )63513/خ�����ش��و���ش��ي/
كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل  �ل�شارقة/1( 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7750   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شتيو�لت لتكنولوجيا �ملعلومات   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )143199.46( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ني�شان/�رماد�/��شتي�شن/ر�شا�شي/2٠15( رقم )45945/خ�شو�شي/
دبي/F ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7720   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : زيتونة لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

���ش��د�د مبلغ وق����دره )44.3٨35٠(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
/51559( رقم  /�ك�شنت/�شالون/�بي�س/2٠15(  )هايوند�ي  �ل�شيارة 
خ�شو�شي/دبي/ P( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7761   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه :مك�س لوجي�شتك�س - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )4566٠6.3( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)24٠59/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/�شالون/�بي�س/2٠16( 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  R/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7637   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �البيات لتجارة �لبا�شتيك - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )7٨962.9٨( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)تويوتا/هاي ��س/فان/�بي�س/2٠14( رقم )9٠654/خ�شو�شي/دبي/ 
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  P

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7639   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : تكنو فر�شنت للخدمات �لفنية - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )39591.46( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)56571/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/��شود/2٠13( 

M  ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  دبي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7666   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : رويال فالكون لنقل �لركاب باحلافات - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )43٠74.5٨( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
رق���م )72٠24/ ل����وؤل����وؤي/2٠14(  )ت��وي��وت��ا/ك��ام��ري/���ش��ال��ون/�ب��ي�����س 

خ�شو�شي/دبي/O( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7649   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شركة جيه ��س �ر للوز�م �ل�شيار�ت - ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )9٨3٨3.56( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)7٠٨73/خ�شو�شي/ رقم  �بي�س/2٠14(  ف��ان/   / ��س  )تويوتا/هاي 

كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة   )  O دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7670   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : نافيمكو لتاأجري �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )61796.96( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
رق���م )17715/ ل����وؤل����وؤي/2٠15(  )ت��وي��وت��ا/ك��ام��ري/���ش��ال��ون/�ب��ي�����س 

خ�شو�شي/دبي/O( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7671   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لقايد لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )71452.13( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ت��وي��وت��ا/ك��وروال/���ش��ال��ون/�زرق/2٠15( رق��م )41٨13/خ�����ش��و���ش��ي/

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  Q/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7729   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ريجي �شا�شكو كال بور�ييل �فري� �شا�شكو   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )65٠6٨.٨2( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)٨7٨56/خ�شو�شي/ رقم  بر�دو/��شتي�شن/��شود/2٠14(   / )تويوتا 

�بوظبي/1٠ ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7645   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه :  مات�شلي�س لتاجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )56962.٠3( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)51569/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/��شود/2٠14( 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )   O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7668   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : جو�بكو للمقاوالت و�خلدمات �لفنية - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )54٠٨9.6٨( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)5٨٨92/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/�بي�س/2٠15( 
حقوق  ك��اف��ة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )Q/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7656   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �لقايد لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )71452.13( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)41٨17/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠15( 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )   Q/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7726   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ديلينا في�شو لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )64476.32( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)تويوتا/ يار�س / �شالون / �بي�س / 2٠15( رقم )1156٠/خ�شو�شي/
دبي/ P �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7653   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فيد� �نرتنا�شيونال للخدمات �لفنية - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )46167.44( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)453٨5/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/�حمر/2٠15( 
حقوق  ك��اف��ة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )Q/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7731   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ��شوين �شاليان �شاليان فامان   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )7٠97٨.٨6( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ني�شان/ �رماد�/ ��شتي�شن/�حمر / 2٠13( رقم )79696/خ�شو�شي/

دبي/N( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7642   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : نيو�شتار �شاين للتجارة �لعامة - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )47٠7٨.14( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)9٨931/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�شباك/رمادي/2٠13( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل   )M دب��ي/  
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7667   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : جريت نوفي�شن �لفينة - �س ذ م م    

درهم  وق��دره )2٨34٨.٨(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)٨1595/خ�شو�شي/ رقم  با�س/�بي�س/2٠13(   / ��س  )تويوتا/هاي 

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )M/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7651   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مرحبا ك�شمري لنقل �لركاب - �س ذ م م    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )4٨974.7٨( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)33145/خ�شو�شي/ رقم  با�س/�بي�س/2٠14(   / ��س  )تويوتا/هاي 

حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  C دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7715   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مات�شلي�س لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )44٠12.16(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
)94616/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/هات�شباك/��شود/2٠13(  �ل�شيارة 

حقوق  ك��اف��ة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )N/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7641   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : يوين تك - �س م ح   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )72221.17( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/712٠٨( رق��م  )ت��وي��وت��ا/ك��ام��ري/���ش��ال��ون/�ب��ي�����س/ل��وؤل��وؤي/2٠14( 

خ�شو�شي/دبي/P  ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7730   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : علي حممد للتجارة �لعامة - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )6٠3٨2.54( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)تويوتا/ يار�س / �شالون / �بي�س/ 2٠15( رقم )52766/خ�شو�شي/
دبي/C( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7647   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ديلينا في�شو لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )649٨٨.37( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)11546/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/�شالون/�بي�س/2٠15( 
كافة حقوق  م��ع حفظ  �مل��ن��ذر  م��ن قبل  �ملمولة ل�شاحلكم   )  P دب��ي/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7669   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فيكتوريا بوري�شنكو   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )91572.37( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)٨1٠31/خ�شو�شي/ رق��م  )تويوتا/كامري/�شالون/ف�شي/2٠14( 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7657   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شتار ك كينج للتجارة �لعامة - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )٨359٨.32( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)4٠921/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠15( 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )   O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7727   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مرحبا ك�شمري لنقل �لركاب - �س ذ  م م   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )12.3165٨(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة )تويوتا/هايلوك�س/بيك �ب / �بي�س / 2٠14( رقم )39٨64/
خ�شو�شي/دبي/ P ( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7664   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ديلينا في�شو لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )774٠5.63( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)36٠5٠/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠15( 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7732   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شركة بن�شمارت �لتجارية   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )43٠54.69( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
�بي�س/ 2٠13( رقم )775٨٠/خ�شو�شي/  / ��س / فان  )تويوتا/هاي 
دبي/O( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7673   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : نبيل بدر �لدين رجب   

�ل��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��د�د مبلغ وق���دره )14٨919.57(  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�بي�س/2015 ( رقم )٨2٨٨٠/ �ل�شيارة )�نفينتي / Q70/�شالون/ 

خ�شو�شي/دبي/Q( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7681   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ق للتجارة   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )69637.59( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)27٠٠7/خ�شو�شي/ رقم  �ينوفا/��شتي�شن/�بي�س/2٠15(  )تويوتا/ 

حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )   P/دبي
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7695   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شلوجا كروزز - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )242967.1( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/529٠( رقم  �شبورت/��شتي�شن/�بي�س/2٠14(  روفر  )لندروفر/رجن 

حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة    )  O خ�شو�شي/دبي/ 
كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7693   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : لينك و�ي لتاأجري �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )21277.14( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)66165/خ�شو�شي/ رقم  )ني�شان/�شينرت�/�شالون/�بي�س/2٠14( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل    )  D دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7749   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ل�شرمد لاعمال �لكهروميكانيكية   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )2٠٨46.52( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)تويوتا/هايلوك�س/بيك �ب/�بي�س/2٠13( رقم )231٨5/خ�شو�شي/

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل    )  O دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7739   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �الماين لتاأجري �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )35239.59( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)59391/خ�شو�شي/ رقم  �بي�س/2٠13(  )تويوتا/كوروال/�شالون/ 
�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل    )  O دب��ي/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7675   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ماجي�شتيك النظمة �ل�شحن   

�ل��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��د�د مبلغ وق���دره )135٨51.22(  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
/٨5473( رقم  )دودج/�شارجر/�شالون/�حمر/��شود/2٠14(  �ل�شيارة 
خ�شو�شي/دبي/O( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7678   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : توتل ويلني�س �شبا   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )7٨65٠.27( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
/51335( رق���م  )م��ي��ت�����ش��وب��ي�����ش��ي/ب��اج��ريو/����ش��ت��ي�����ش��ن/�ب��ي�����س/2٠12( 

حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة   )  M خ�شو�شي/دبي/ 
كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7691   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حممد حممد علي حممد ها�شم جا�شبي   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )5٠361.7٨(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
/٨643( رقم  )هايوند�ي/جين�شي�س/�شالون/��شود/2٠13(  �ل�شيارة 
خ�شو�شي/دبي/ F (  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7743   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : يف �ر كيه للخدمات �لفنية    

درهم  وق��دره )4.٨٠25٠(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)4٠٨15/خ�شو�شي/ رقم  با�س/�بي�س/2٠14(   / ��س  )تويوتا/هاي 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7737   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ال�شول �لذهبية لتاأجري �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )7٠151.٨7( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)هايوند�ي/�لنرت�/�شالون/�بي�س/2٠15( رقم )63679/خ�شو�شي/
دبي/ I (  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7741   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �حلديقة �ل�شعيدة لتجميل �الر��شي   

درهم  وق��دره )6117٠.٨(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ني�شان ميكرو/با�س/با�س/�بي�س/2٠14( رقم )35321/خ�شو�شي/
دبي/ J (  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7674   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : كاردز ميدل �ي�شت للتجارة    

�ل��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��د�د مبلغ وق���دره )٠4.314٨٠9(  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة )بنتيل / فاينج �شبور/�شالون/ذهبي/2٠11( رقم )1552٨/

خ�شو�شي/دبي/R( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7679   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حنني لتاأجري �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )1٨614.94( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)هايوند�ي/تو�شان/��شتي�شن/��شود/2٠14( رقم )5711٠/خ�شو�شي/

دبي/O( �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7696   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �شورباور للخدمات �لفنية و�لتنظيف   

���ش��د�د مبلغ وق����دره )3143٨.٠1(  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
��شبوع من  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة  دره��م 
تاريخ �لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
/51735( رقم  )ميت�شوبي�شي/الن�شر/�شالون/ف�شي/2٠15(  �ل�شيارة 

حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  �ملمولة    )  Q خ�شو�شي/دبي/ 
كافة حقوق �ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7688   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مونا ليز� بوندوك لوبيز   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )52٠13.31( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ت��وي��وت��ا/ي��ار���س/���ش��ال��ون/�ح��م��ر/2٠15( رق��م )٨٨٠26/خ�����ش��و���ش��ي/

كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة    )  P دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7752   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فلور�ل فروت - �س ذ م م   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )6٨621.55( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)46954/خ�شو�شي/ رقم  �بي�س/2٠14(   / فان   / ��س  )تويوتا/هاي 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل    )  H دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7740   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ال�شول �لذهبية لتاأجري �ل�شيار�ت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )7٠151.٨7( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)هايوند�ي /�لنرت�/�شالون/�بي�س/2٠15( رقم )63626/خ�شو�شي/

دبي/ I (  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7677   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : حارث �حمد بري   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )45525.٠1( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)ك��ي��ا/�وب��ت��ي��م��ا/���ش��ال��ون/�ب��ي�����س/2٠14( رق��م )5994٠/خ�����ش��و���ش��ي/
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �مل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  �ملمولة   )O/دبي

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7694   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : جمد حممود ندمي ��شكندر�ين   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )73977.23( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)٨2٠64/خ�شو�شي/ رق��م  )كيا/�شبورجت/��شتي�شن/�بي�س/2٠15( 
كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة    )  B دب��ي/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7686   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : مهار جوزيف بريونغ �شري�   

درهم  وق��دره )33129.4(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)37671/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/كوروال/�شالون/�بي�س/2٠13( 
�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�شاحلكم من قبل    )  D دب��ي/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7745   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : فا�شي كر� للمقاوالت   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )5٨3٠5.62( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)٨2٠63/خ�شو�شي/ رقم  ل��وؤل��وؤي/2٠14(  )تويوتا/��شتي�شن/�بي�س 
كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة    )  P دب��ي/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7738   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : رينبو عالريي للتجارة �لعامة   

درهم  وق��دره )64٨57.6(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)تويوتا/هايلوك�س/بيك �ب/�بي�س/2٠14( رقم )9٠37٨/خ�شو�شي/

كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة    )  P دب��ي/ 
�ملنذر �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/7619   

�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �ل�شفق لل�شياحة   

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )5٨413.٠2( درهم 
تاريخ  من  ��شبوع  خ��ال  وذل��ك  �لتق�شيط  بيع  بعقد  �الخ��ال  نتيجة 
�لن�شر ، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة 
)3٨493/خ�شو�شي/ رق��م  )كيا/كرنافال/��شتي�شن/�بي�س/2٠15( 
كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  �ملمولة    )  L دب��ي/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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وقال �لدكتور طالب �لرفاعي: �شغف �لتلقي بد�أ معي يف �لبد�ية مع �لقر�ءة، 
�إم��ام م�شجد،  و�ل��د كان  تتكون من  ب�شيطة  �أ�شرة  ن�شاأت وترعرعت يف  حيث 
وربة منزل ال جتيد �لكتابة و�لقر�ءة، ومل تكن لدينا مكتبة يف �ملنزل، و�أول 
رو�ية وقعت يف يدي كانت رو�ية �الأم للكاتب �لرو�شي مك�شيم غوركي، وكانت 
بالكتب  ولعي  ب��د�أ  حيث  حياتي،  يف  مف�شلية  نقطة  �ل��رو�ي��ة  لهذه  ق��ر�ءت��ي 
يزد�د، ونهمي للقر�ءة يرتفع، �إذ منحتني نو�فذ م�شيئة �أطليُت من خالها 
�أن  وعلمت  و�لبحر،  ومدر�شتي  بيتي  يتجاوز  �ل��ذي  �خل��ارج��ي،  �لعامل  على 

هناك بحر متجمد غري �لبحر �لذي �أعرفه.

و�أ�شاف �لرفاعي: كانت قر�ءتي مبا ُيتعارف عليه بالقر�ءة �لبي�شاء، حيث 
كنت �أقر�أ كل ما �أجده �أمامي، لتاأخذين هذه �لقر�ءة �إىل عو�مل بعيدة، وبد�أت 
 10 وبعد  �لاتيني،  �الأدب  �إىل  �أجت��ه  �أن  قبل  �الأورب���ي  ثم  �لرو�شي  ب���االأدب 
�أعمايل  �أول  �أكتب  �أن  فكرة  بخاطري  جالت  �ملتو��شلة،  �لقر�ءة  من  �شنو�ت 
�الأدبية، وبالفعل ن�شرُت �أول ق�شة ق�شرية يل يف �شحيفة �لوطن �لكويتية، 
وكان ذلك يف نهاية �ل�شبعينيات من �لقرن �ملن�شرم، وعندما وجدُت ق�شتي 
متاأ ن�شف �شفحة يف جريدة هي �الأهم و�الأو�شع �نت�شار�ً يف �لكويت ومعها 
م�شهور�ً حتظى  كاتباً  �أك��ون  �أن  و�إىل  بالكتابة،  و�شغفي  �زد�د ولعي  �شورتي، 

�أعماله بانت�شار و��شع بني �لقر�ء.
�ملتلقي بالن�شبة يل هو حجر �لز�وية يف  ومن جانبه قال حارب �لظاهري: 
�ملنظومة �لثقافية، وهو ميثل يف �لوقت نف�شه �لناقد، وجنده يف �أوقات كثرية 
�لكاتب  ذ�ك��رة  �إىل  خل�شًة  خالها  من  ليت�شلل  حدوثها،  قبل  باأ�شياء  يتنباأ 
ولتكتمل بذلك �ملنظومة �الإبد�عية، وبخ�شو�س نظرتي �إىل �لنقد فاأرى �أن 
�لتو�جد يف �لو�شط �لثقايف و�الأدبي، ُيحتم على �ل�شخ�س قبول �لنقد و�لر�أي 

�الآخر.
وبدوره نحا علي �أبو �لري�س منحاً �آخر�ً عندما �أ�شار �إىل �أن فهم �ل�شورة �لتي 
�أن نفهم ماهية  �إىل حد كبري  و�ملتلقي تتطلب  �لكاتب  �لعاقة بني  جت�شد 
�حلب، �لذي ميثل لنا �حلقيقة �لتي نبحث عنها د�ئماً، و�أ�شاف �أبو �لري�س: 
و�لتكر�ر  �لتلقني  �أ�شاليب  بعيد على  �عتدنا الأم��ٍد  �لعربي  �لعامل  “نحن يف 
و�الجرت�ر، و�لتي باتت ال تتو�فق مع متطلبات ومفاهيم ع�شرنا �حلديث، 

�لذي تعددت فيه و�شائل �لو�شول �إىل �ملعلومة و�لتزود باملعرفة.

�أي  �إ�شد�ر  �ملوؤلف بعد  �ملوؤمنني مبوت  �أجد نف�شي من  �لري�س:  �أبو  و�أ�شاف 
�أدب���ي متدفق  ب��ني ق��ارئ ون�س  ُتبنى بعد ذل��ك عاقة ج��دي��دة  ك��ت��اب، حيث 
تقييم  ثم  ومن  �لن�س  و�أ���ش��ر�ر  خبايا  يف  �لبحث  يف  �لقارئ  ليبد�أ  وُمن�شاب، 
ثيمته  �إىل  ولي�شل  و�الإبد�عية،  �الأدبية  �حلركة  يف  �إ�شهامه  وم��دى  جودته 
�لرئي�شة �أو �مل�شكوت عنه، وهنا البد من �لتاأكيد على �أنه ال يوجد قارئ جيد 

مبعزل عن وجود ُم�شتقري جيد.
ويف �إجابته على �شوؤ�ل ُطرح حول �جتاه عدد من �لُكتاب �إىل ن�شر جزء من 
�أن�شار  ل�شت من  �لرفاعي:  قال  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �أعمالهم 
�لكتابة �لتفاعلية �لتي تعتمد على و�شائل �لتو��شل �الجتماعي و�لتي تتاأثر 
بتوجهات �لر�أي �لعام، فابد للكاتب �أن يحدد هدف رئي�س من عمله، و�أنا 
�لنوع  ذل��ك  تعد  �ليوم مل  ع��امل  و�ل��رو�ي��ة يف  قناعته،  عليه  مُتليه  ما  يكتب 
عمل،  �أي  �إجن��از  يف  �لبدء  قبل  و�لتق�شي  �لبحث  من  فابد  �لُف�شحة،  من 
وبخ�شو�س جتربتي �ل�شخ�شية فاأنا �أوؤمن باأن �لن�س يكون ملك للكاتب قبل 
ن�شره، وبعد �لن�شر ي�شبح ملكاً عاماً، وهذ� يجعلني يف حالة خوف د�ئم ممن 
به  �لدفع  �لن�س م��ر�ت عديدة قبل  �إىل مر�جعة  يقر�أ يل، وهو ما يدفعني 

�إىل �لنا�شر.
ومن جانبه قال �أبو �لري�س: با �شك عندما نكتب �أي ن�س يكون ر�أي �ملُتلقي 
مهم جد�ً، ولكن يجب عدم �لتوقف عنده كثري�ً، وذلك لكوننا مل ن�شل حتى 
�الآن �إىل معايري ثابتة يف �لنقد ميكن �لتو�فق عليها، فهناك �ختاف �الأذو�ق 
و�الهتمامات، وعلى �لكاتب �أال يتعامل مبقولة )�جلمهور يريد هذ�( فهذ� 

هدم لاإبد�ع  والإن�شانية �ملبدع ولقيمه ومبادئه و�أفكاره �خلا�شة به.

و�تفق �مل�شاركون مع ختام �الأم�شية على �أن �لكتابة هي تعوي�س ملا مل نع�شه، 
وظيفة  �لكتابة  و�أن  وبريق حياته،  �لكاتب،  عليها  �لتي مي�شي  �لع�شا  و�أنها 
على  و���ش��ددو�  �الآخ��ري��ن،  وق��ن��اع��ات  وع��ي  ت�شكيل  يف  ُت�شاهم  كونها  مقد�شة 
�شرورة تقدمي حمتوى �إبد�عي يليق بوعي �الإن�شان، وُيلبي تطلعاته ويعك�س 
�أن جميع �الأدب��اء �لذين خلدهم �لتاريخ هم من �شلطو�  و�قعه، الفتني �إىل 
�ل�شوء على ق�شايا جمتمعاتهم، وخُل�شت �الأم�شية �إىل �أن �أي كتاب ال يحظى 
بالقر�ءة فهو غري ناب�س باحلياة، و�أن �لعمل �الأدبي يبقى ناق�شاً وال يكتمل 

�إال بتفاعل �لقر�ء معه. 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لكتب  ت��و�ق��ي��ع  رك���ن  ع��ل��ى  ج���دي���د�ً  �إ����ش���د�ر�ً   27 �ل��ع��رب��ي  �ل���ق���ارئ  ��شتقبل 
و�الإ�شد�ر�ت �جلديدة مبعر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب �لذي ميتد لغاية 11 
2017 يف مركز �ك�شبو �ل�شارقة، ور�وحت �الإ�شد�ر�ت  من نوفمرب �حلايل 
�ملوقعة بني �لدو�وين �ل�شعرية، و�لرو�يات، و�البحاث، و�لدر��شات �الأكادميية 

و�لتاريخية و�مل�شرحية.
ومتثل �الإ�شد�ر�ت �ملذكورة ح�شيلة يوم و�حد فقط من �أيام �ملعر�س، حيث 
يكتبه  مب��ا  و�ملهتمني  �لكتب،  وحم��ب��ي  �مل��ع��ر���س،  رو�د  م��ن  �جلمهور  ت��ز�ح��م 
�ل�شعر�ء و�الأدباء و�لكتاب على من�شة ركن �لتوقيعات للح�شول على ن�شخهم 
وتذكار�ً  �ل��ق��ر�ءة،  يف  رغ��ب��ة  موؤلفيها  م��ن  �ملوقعة  �ملطبوعات  م��ن  �ملجانية 

مف�شًا ي�شعونه يف مكتباتهم.
وتعترب من�شة ركن �لتو�قيع �إحدى �أهم �ملر�فق �لتي يوفرها معر�س �ل�شارقة 
�لدويل للكتاب الإعطاء فر�شة للجمهور يف �للقاء مع كّتابهم �ملف�شلني وجهاً 
لوجه، و�الإ�شتماع �إىل �آر�ئهم، وتبادل وجهات �لنظر فيما يكتبونه، و�ل�شوؤ�ل 
يف  �جلمهور  ر�أي  ملعرفة  للموؤلفني  مهمة  فر�شة  تعترب  كما  �جل��دي��د،  ع��ن 
دعمهم  على  و�حل�شول  �هتماماتهم  �إىل  �أق��رب  ب�شكل  و�لتعرف  كتاباتهم، 

وت�شجيعهم الإنتاج �أعمال جديدة م�شتقبًا.
�شعادة  م��ن:  ك��ل  �لتوقيعات  رك��ن  بهم  حفل  �ل��ذي��ن  �ملوؤلفني  قائمة  و�شمت 
رو�يته  وقع  �ل��ذي  �لطاق  و�شامي  ج��و�د،  �شهوة  على  �ملا  خولة  �لدكتورة 
�ل�شعرية  جمموعتها  وقعت  �لتي  �ل�شام�شي  عبيد  و�آمنة  مت�شولة،  مذكر�ت 
�لتاريخية بيوت  در��شته  �ل��ذي وقع  و�أي��اد جميل حمفوظ  �زرق،  �أم��ري قلبه 

�خلفاء يف حلب �ل�شهباء خال �لقرن �لع�شرين.

على �شعيد مت�شل وقع �لدكتور �شهاب غامن كتابني له 50 ق�شيدة عربية 
�لغروب، ود. من�شور  نار  �لتي وقعت  �لدروي�س  �لع�شرين، وهناء  �لقرن  من 
�ل�شام�شي ممالك �لنخلة، و دعني مع �هلل، فيما وقعت �أمل �حلارثي حكايا 
�ملفتوحة:  �ل���روح  عيون  �ل�شحي  و�شفية  دهاليز،  �ل��رب  �ب��و  ون���د�ء  �لن�شاء، 
�ل��ق��ر�ءة ك��اأن ت��رى، ويا�شمني �ل��غ��ول �حل��ي��اة ح��ل��وة، وح��م��زة ق��ن��اوي �ل�شمت 

و�لعيون.
كلمات  كتابه مقتطفات من  بهجت �حلديثي  �لدكتور  وقع  ذ�ت��ه،  �الإط��ار  يف 

وحكم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، فيما وقع 
�لدكتور �شمري �ل�شامر�ئي كتابه �ال�ش�س �لطبية �حلديثة(، وحو�رء �لند�وي 
رو�ية ق�شمت، و�أحمد �ملاجد �أ�شابع �ليا�شمني وم�شرحيات �أخرى، و�إخا�س 

م�شطفى �لتني �لفعاليات و�الأن�شطة يف �لعاقات �لعامة.
 Dr. R. ووقع طالب غلوم ف�شاء�ت �إن�شان، وخلود �ملعا �كتفي بال�شحاب، و
Ddurgadoos كتابه  The Indus Challenge، وفاديا دال �أنا 
هنا بدوين، وخمل�س �ل�شغري �ملتعدد و�ملتفرد، ونا�شر �لبكري �شئ ما يت�شلل، 

ومروة يو�شف حو�ء ت�شتطيع، و�لدكتور عمرو منري دهب تباً للرو�ية، و�ختتم 
�لدكتور �إياد عبد �ملجيد فعاليات ركن �لتو�قيع برو�ية �ل�شرد �الإمار�تي.

••ال�شارقة-الفجر:

�لدويل  �ل�شارقة  معر�س  يف  �لثقايف  �ملقهى  ��شت�شاف 
م�شعب  �ل�����ش��وري��ني  �ل�شاعرين  �أم�����س،  م�شاء  للكتاب 
بريوتية، و�ل�شاعر �أكرم جميل قنب�س، يف �أم�شية �شعرية 

بنغم دم�شقي �أد�رها حمادة عبد �للطيف.
�لدولة،  ب��اإجن��از�ت  ق�شائدهم  ع��رب  �ل�شاعر�ن  وتغنى 
وع��ك�����ش��ت ك��ل��م��ات��ه��م �ل��ف��ي��ا���ش��ة �حل���ب و�ل�����والء لدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، والإمارة �ل�شارقة �لتي �أتاحت 

�لفر�شة للجميع، يف جمال �لثقافة و�ملعرفة و�لعلم.
و�نطلقت �الأم�شية بق�شيدة “لاإمار�ت ن�شيد �لقلب” 
دولة  وتغنى خالها بحب  قنب�س  �أكرم  �ل�شاعر  �ألقاها 
�الإمار�ت، منتقًا عرب مفرد�تها من �إمارة �ل�شارقة �إىل 
جلفار ومن حفيت �إىل مليحة، ومن �ملد�م �إىل جمري�، 

حيث قال:
�شبع �إم��ار�ٌت لها هتف �لُعا / يف وحدٍة و�أَدتنْ �أعا�شري 
�إم��ار�ٌت، وز�يُد قادها/ للمجِد، َيهزُج يف  / �شبٌع  �لظامنْ
�شر  بها/  �ل�شبع،  ما  �أدر�ك  وما  �شبٌع،   / �عتز�منْ �أمانيها 

�رتا�س  �إم��ار�ٌت بها  / �شبٌع  �لِعظامنْ ِع و�الآي  �ل�ّشبنْ �ملثاين 
ادك  / د�م �حتَّ ِر �لتَّمامنْ �لنَّدى/ فتبخرتت باالأُفِق كالَبدنْ

. ُدك �لفيَّا�ُس د�منْ مان، وجمنْ ل �لزَّ ر��شخاً ُمتاألِّقاً/ ُطونْ
ويرى قنب�س �لذي �ألقى �إىل جانب ق�شيدة “لاإمار�ت 
ن�شيد �لقلب” ق�شيدة غر�م لينا �لتي تناول فيها ماأ�شاة 
�لتفاعل  �أن  �لغزل”  يف  “مقطوعات  وق�شيدة  �شوريا 
�ل�شاعر  وب��ني  جهة  من  ومتذوقيه  �ل�شعر  حمبي  بني 
من جهة �أخرى هو و�قع �أقرب �إىل حياة �ل�شاعر حيث 

ي�شتمد �ل�شاعر �إلهامه من هذ� �لقرب.
بريوتية  م�شعب  �ل�����ش��وري  �ل�شاعر  �أل��ق��ى  جانبه  م��ن 
�لثاثني”  “بعد  وق�����ش��ي��دة  ظلي”  “�أر�وح  ق�شيدة 
�لتي تناول فيها �ملرحلة �لعمرية بعد �لعقد �لثالث �إذ 
�عتربت �لق�شيدة �أن ما بعد �لثاثني هو ت�شارع عمري 

نحو �لنهاية، حيث قال:
بعَد  �لث�ّاثني .. بنَي �لياأ�ِس و �الأَمِل
تخُط�و وحيد�ً .. با َع�زٍم و ال َك�َشِل

..
م�شَتٌّت ..

ٌف رغم �أَنّ �لعمَر منت�شِ
وو��شٌح .. مل تزلنْ رغَم �لّظ�اِم .. جلي

..
ُن�َك قدنْ مّرتنْ  بعد �لَثّاثني .. تبُدو �شاِئعاً و كاأمّنا �ِشنينْ

على عَجِل
ويرى بريوتية �لذي �ختتم �الأم�شية �ل�شعرية بق�شيدة 
“ قب�س من نخيل”، �أنه من �ملجحف �ملقارنة بني �شعر�ء 
�ليوم و�شعر�ء �حلقب �ل�شابقة، �إذ �أن لكل فرتة زمنية 
ظروفها وخمرجاتها، م�شري�ً �إىل �أن �ل�شاعر �جليد هو 
خمزونه  زي��ادة  عن  �مل�شتمر  و�لباحث  �ملطالعة  �لد�ئم 

من �ملفرد�ت �لتي تخدم مو�شوعات ق�شائده.
�لذي  للكتاب  �ل���دويل  �ل�شارقة  معر�س  �أن  �إىل  ي�شار 
�نطلق يف 1 نوفمري وي�شتمر حتى 11 من �ل�شهر ذ�ته، 
ي�شت�شيف �شمن فعالياته �ليومية �لعديد من �الأدباء 
ويجمعهم  �لن�شر،  ودور  و�ملفكرين  و�ل�شعر�ء  و�لكتاب 
على مد�ر �أيامه حتت �شقف و�حدة من �أكرب �لفعاليات 

�لثقافية �لعاملية.

خالل معر�ض »ال�ضارقة الدويل للكتاب«

»الكتابة و�شغف التلقي«.. ثالثة روائيني يك�شفون اأ�شرار عالقتهم بالقراء

القارئ العربي ي�شتقبل 27 اإ�شدارًا جديدًا على ركن تواقيع »ال�شارقة الدويل للكتاب«

اأ�شوات �شعرية ت�شدو بحب الإمارات يف »ال�شارقة الدويل للكتاب«
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•• ال�شارقة-الفجر:

ناق�ضت الدورة الي 36 من معر�ض ال�ضارقة 
اإىل  الدائم  الُكتاب  للكتاب، �ضعي  الدويل 
جذب مزيد من القراء واملتلقني، ورغبتهم 
يف اأن حتظى م�ضاريعهم االأدبية بتجاوب 
خالل  ذلك  جاء  اجلمهور،  قبل  من  كبري 
الكتاب،  ملتقى  ا�ضت�ضافها  اأدبية  اأم�ضية 
التلقي”،  و�ضغف  “الكتابة  عنوان  حتت 
�ييضييارك فيها كييٌل ميين االأدييييب والييروائييي 
والروائي  الري�ض،  اأبييو  علي  االإميياراتييي 
والقا�ض الكويتي الدكتور طالب الرفاعي، 
حارب  االإمييياراتيييي،  وال�ضاعر  والييكيياتييب 
امل�ضرية  االإعالمية  واأدارتها  الظاهري، 

دينا قنديل.
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مل  �لنا�س  �أن  بدليل  ومميزة،  الفتة  �لفنية  جتربتك  تبدو   •
ين�شوك رغم �شنو�ت �بتعادك �لطويلة، يف حني �أن هناك فنانات 
بفر�س  جنحِت  �أنك  يعني  هذ�  فهل  ب�شرعة.  �جلمهور  ين�شاهّن 
��شمك وجتربتك �أكرث من غريك على �ل�شاحة �لفنية، وكم يعني 

لك هذ� �الأمر؟
- �أنا غائبة منذ فرتة بعيدة، وال �شك يف �أن هناك جيًا جديد�ً 
له،  ����ش��م��اً  و�شنع  غيابي  خ��ال  �ل�شاحة  على  ب��رز  �ملمثلني  م��ن 
ولكنني لاأ�شف �أنا ال �أعرفه. طو�ل �شنو�ت غيابي، مل �أكن �تابع 
�أو ب�شبب  بيتي  �أعمال عربية لعدم وجود حمطات عربية يف  �أي 
�جلديد  �جليل  على  للتعرف  ج��د�ً  متحّم�شة  �أن��ا  �ل��وق��ت.  �شيق 
�لذي ملع يف �الأعو�م �ملا�شية و�الجتماع معه يف عمٍل و�حد وتقدمي 
�لدعم له، كما �أنني متحّم�شة للقاء �جليل �لذي و�كبُته. �أريد �أن 
�أقول بكل تو��شع وبعيد�ً عن �لغرور، �إنني عندما بد�أُت بالتمثيل 
ر�شم  يف  جنحُت  و�أبتعد،  �أت��رك  �أن  وقبل  فيه،  م�شريتي  و�أكملُت 
الأنني  خالها،  من  �لنا�س  يتذّكرين  لنف�شي،  معّينة  �شخ�شية 
يفعلون  �ل��ذي��ن  �ملمثلون  ه��م  وق��ائ��ل  معينة.  وف��ق خطة  عملت 
مثلي، ويخططون من �أجل ترك ب�شمة معّينة و�أال ميّرو� مرور 

�لكر�م.

وال يكون  �الأم��ر متاحاً  ه��ذ�  �ل��ب��د�ي��ات، ال يكون مثل  يف مرحلة 
ولكن  ف��ر���ش��اً،  يفر�شها  �أن  �أو  �أدو�ره  يختار  �أن  �ملمثل  مب��ق��دور 
وبعدما  وه��ذ� ما ح�شل معي.  يتغرّي يف مرحلة الحقة،  �لو�شع 
�ختيار  على  �أحر�س  �أو  �أدو�ري  �أفر�س  �شرُت  يل،  ��شماً  �شنعُت 
�الأدو�ر �لتي تخّلد، كما �أنني نّوعُت بني �الأدو�ر �لدينية و�لدر�مية 

و�لكوميدية، و�لتي جعلتنْني قريبة من كل �لفئات �الجتماعية.
�جلمهور؟ حمبة  �ملمثل  يك�شب  • وكيف 

- �ملحبة من �هلل، فاأحياناً يكون �ملمثل بارعاً ومتخ�ش�شاً و)د�ر�شاً(، 
ولكن �لنا�س ال يحبونه. ال ميكن �أن جنرب �لنا�س على حمبتنا، 
و�حلمد هلل �أن �لنا�س تقبلوين. �شحيح �أنني �أعطيُتهم من خال 
�ختياري الأدو�ري بعناية، لكنهم �أعطوين �أكرث، وظلو� يبادلونني 
لنا طو�ل �الأعو�م �ملا�شية عرب )�ل�شو�شيال  �ملَحبة من خال َتو��شُ
ميديا(. يف حياتي �لعادية �أنا �مر�أة خمتلفة متاماً، وما �شّجعني 
بالعودة  يطالبونني  كانو�  �لذين  �لنا�س  حمبة  هي  �لعودة  على 
د�ئماً. و�أنا وعدُتهم بذلك كما وعدُت نف�شي، الأنني كنُت بحاجة 
الأن )�أف�س خلقي(، الأنني ��شتقُت �إىل �لتمثيل. �أنا وفيُت بوعدي، 
وفعلُت �مل�شتحيل من �أجل تاأمني �لر�حة لعائلتي يف �ملغرب، كما 
طلبُت �إجازة من عملي، كوين �أمّثل �ل�شفارة �للبنانية يف �لدو�ئر 
�أنني  يعرفون  الأنهم  بها،  يل  �شمحو�  وه��م  �مل��غ��رب،  يف  �للبنانية 
م�شتاقة للعودة �إىل �لتمثيل، والختبار حمبة �لنا�س يل ولتحقيق 

رغبتي كممثلة الأنني مغرمة بالتمثيل.
�إر�دة  متلكني  لكنك  بالتمثيل،  مغرمة  �أنك  توؤكدين  �أنك  • مع 

�البتعاد عنه؟
- �أنا ال �أملك حرية �حلركة ب�شبب �لتز�ماتي نظر�ً لطبيعة عمل 
زوجي. حتى �أنني مل �أمتكن من ح�شور دفن و�لدي يف لبنان. وال 
�نتقدتنْني  �لتي  �لتعليقات  بع�س  من  يومها  �نزعجُت  �أنني  �أنكر 
�أو ملاذ� ال  وكتبت )هي يف �ملغرب فلماذ� مل حت�شر دفن و�لدها، 
تعترب �أنها تتنقل بني جونيه وبريوت(. هذ� �لكام �شايقني مع 
�أنني بذلُت يومها �مل�شتحيل من �أجل �لعودة �إىل لبنان. لكن بع�س 
ولكنها  ميديا( مهمة،  )�ل�شو�شيال  �لظروف.  يقّدرون  ال  �لنا�س 

و�شيلة �أي�شاً الإيذ�ء �الآخرين بطريقة قا�شية لي�شت يف مكانها.
عمل  هو  هل   )3 )�أ�شحاب  �جلديد  �مل�شل�شل  �إىل  بالن�شبة   •

كوميدي؟
�أ�شتطيع �لغو�س يف تفا�شيله الأنني  - بل هو در�م��ي، ولكنني ال 
على  �أو�ف��ق  مل  ولكنني  لبنان  �إىل  �لعودة  على  و�فقُت  ب�شر�حة 
و�حللقات   ،40 �أ���ش��ل  م��ن  حلقة   15 معي  ب��ع��د.  ك��ام��ًا  �لن�س 
�مل���وج���ودة ب��ني ي���دّي جميّلة ج����د�ً. �ل��ع��م��ل م��ن ك��ت��اب��ة �آي���ة طيبة 
و�إخ��ر�ج �إيلي �شمعان. مل �أكن �أعرف �آية من قبل، ولكنها تتميز 
بنَف�س جميل وع�شري، �أما �إيلي �شمعان، فكنت من �أو�ئل �لذين 
تعاملي  بعد  �لتعامل معه، خ�شو�شاً  على  ح��د�د  م��رو�ن  �شجعو� 
ك��ادر�ت��ه، وكان  �شاهدُت  معه يف م�شل�شل )ذك���رى(، وذل��ك بعدما 

ملرو�ن  قلت  ويومها  غيابه،  يف  حبيب  �إي��ل��ي  �مل��خ��رج  م��ك��ان  ي��ح��ّل 
حد�د )ما تروحو� من بني �يديك(، الأنني توّقعُت له م�شتقبًا 

جيد�ً، متاماً كما �شبق �أن توقعت للمخرج فيليب �أ�شمر. 
�إيلي وهو �شخ�س موهوب ومرن يف تعامله  �أنا �أحب 

حديثاً،  عليها  فتعرفُت  طيبة  �آي��ة  �أم��ا  �ملمثل،  مع 
�إن�شانة  وهي  و�ل�شخ�شيات  �لن�س  يف  وحتّدثنا 

�مل�شل�شل،  �أي�شاً. هي م�شتمّرة يف كتابة  مرنة 
ولذلك ال ميكنني �أن �أعطي تفا�شيل كاملة 

عنه الأنني ال �أعرف كيف �شتتطور جمريات 
�مل�شل�شل  ق�����ش��ة  ب��اخ��ت�����ش��ار،  �الأح��������د�ث. 
يتخللها  �أن  وميكن  در�م��ي��ة،  �جتماعية 
�شوؤون  تعالج  وهي  كوميدي(،  )�لايت 

و�لزوجية،  �حلياتية  وم�شاكلها  �مل��ر�أة 
م��ن خ��ال ث��اث ن�شاء �أ���ش��ح��اب يف 
خا�شة  ق�شة  منهّن  ولكل  �حل��ي��اة، 
بها. بالن�شبة �إىل دوري، �شاأقّدم دور 
�مر�أة مطّلقة تعاين من �زدو�جية، 
فهي تعي�س حالة حب مع رجلني 
يف �آن معاً، وال ميكنها �أن ت�شتغني 
ي�شغرها  �الأول  منهما،  �أّي  عن 
�حتياجات  لها  ويوؤّمن  �ل�شن  يف 

منها  �أك������رب  و�ل�����ث�����اين  م���ع���ي���ن���ة، 
ويوؤمن لها حاجات �أخرى، ولكنني 

ال �أعرف ماذ� ميكن �أن يح�شل معها، 
ولكن من �ملوؤكد �أنه �شتح�شل تطور�ت 
�أ�شخا�س  وَي���دخ���ل  ح��ي��ات��ه��ا  يف  ك��ث��رية 
�الأ�شا�شية  �لق�شة  ح��ي��ات��ه��ا.  �إىل  ج���دد 
�لذي  �ل�����ش��ر�ع  ح��ول  ت���دور  �مل�شل�شل  يف 
ت��ع��ي�����ش��ه ه���ذه �مل������ر�أة �مل��ت��و���ش��ط��ة �حلال 

و�لتي تعمل يف �شالون للتجميل.
عن  �شيئاً  تتابعني  ال  �أنك  �إىل  • �أ�شرِت 

�لدر�ما �للبنانية خال فرتة غيابك؟
رون  �أن��ه��م يح�شّ ع��ل��م��ُت  ول��ك��ن��ن��ي  ن��ع��م،   -
�أع���م���ااًل ك��ث��رية ل��رم�����ش��ان و�أن �ل���در�م���ا يف 

حالة تقدم م�شتمرة.
�ملمثات  عن  فكرة  لديك  توجد  هل   •

�للبنانيات؟
)ن�شيب(  ن���ادي���ن  ي��ح��ب��ون  �مل���غ���رب  يف   -
جنيم كثري�ً وقد �شمعُت هذ� �لكام من 
مل  ب�شر�حة  ولكنني  مغاربة،  ممثلني 

�أتابع �أياً من �أعمالها.

تعود بعد غيار من خالل م�ضل�ضل )اأ�ضحاب 3(

ريتا بر�شونا : جنحُت يف ر�شم �شخ�شية معّينة لنف�شي يف جمال الفن

�أع����رب �ل��ن��ج��م �مل�����ش��ري ع���زت �ل��ع��اي��ل��ي عن 
�ملخرج مرو�ن  �إعان  �لبالغة، عقب  �شعادته 
حامد و�لكاتب �أحمد مر�د عن حتديد موعد 
)تر�ب  �جل��دي��د  فيلمهما  ت�شوير  �ن��ط��اق 
�أن هذ�  �ملا�س( يف مطلع �لعام �ملقبل، موؤكد�ً 
�ل�شينما  �إىل  ك��ب��رية  �إ���ش��اف��ة  �شيكون  �لعمل 
تاريخه  �إىل  �أي�شاً  �إ�شافة  و�شيمثل  �مل�شرية 

�لفني.
د�ئماً  يرف�س  ك��ان  �أن��ه  �إىل  �لعايلي  و�أ���ش��ار 

�الأدو�ر �ل�شينمائية �لتي تعر�س عليه، ولكنه 
�ملا�س  ت��ر�ب  �أح��د�ث ق�شة  عندما �طلع على 
خلو�س  كثري�ً  حتم�س  دوره،  تفا�شيل  وعلم 
�لنجاح  �ل��ع��م��ل  يحقق  �أن  ومت��ن��ى  �ل��ت��ج��رب��ة 

�ملتوقع له.
)تر�ب �ملا�س(، تدور �أحد�ثه حول ق�شة �شاب 
دعاية  ك��م��ن��دوب  يعمل  ب��اه��ت��ة،  ح��ي��اة  يعي�س 
بلباقته  طبية يف �شركة لاأدوية، ثم يتمكن 
�لكبرية ومظهره �جليد من �أن ي�شتميل �أكرب 

�ملنزل  ي��روج لها، يف  �لتي  ل��اأدوي��ة  �الأط��ب��اء 
�لذي يعي�س فيه ب�شحبة و�لده �لقعيد، �إىل 
�أن حتدث جرمية قتل غام�شة، ويبد�أ هو يف 
�كت�شاف �لكثري من �الأ�شر�ر عنها �لتي تدخل 

به �إىل عامل �جلرمية و�لف�شاد.
�ملر�حل،  بعدد من  �ملا�س(  )ت��ر�ب  فيلم  وم��ر 
يقوم  �أن  �ملفرت�س  من  ك��ان  �أن��ه  بد�ية  منها 
ببطولة �لفيلم �ملاأخوذ عن �لرو�ية للموؤلف 
بعد  عبد�لعزيز  ك��رمي  �لفنان  م���ر�د،  �أح��م��د 

�الأزرق(،  )�لفيل  فيلم  جن��اح  عقب  �الت��ف��اق 
ل��ك��ن �ل��ف��ن��ان �أح���م���د ح��ل��م��ي �ل����ذي ك����ان قد 
فيلم  �إىل  �ل�����رو�ي�����ة  حت���وي���ل  ح����ق  ������ش����رتى 
تقدمي  على  �أ�شر  �شنو�ت،   5 منذ  �شينمائي 

بطولة �لعمل.
�مل��وؤل��ف و�مل��خ��رج رغبته  وع��ر���س حلمي على 
يف �ل���ق���ي���ام ب��ب��ط��ول��ة �ل����رو�ي����ة وع���ل���م كرمي 
عبد�لعزيز باالأمر، فاعتذر عن عدم �أد�ء دور 

�لبطولة يف �لعمل، �حرت�ماً حللمي.

�ملخرج  و�لذي يعود من خاله  �شعد ت�شوير م�شاهد فيلمه �جلديد )كارما(،  �مل�شري عمرو  �لفنان  ي�شتكمل 
خالد يو�شف �إىل �شا�شة �ل�شينما بعد غياب ��شتمر �شنو�ت عدة، ب�شبب �الن�شغال بال�شيا�شة.

عمرو، قال �إنه يج�شد من خال �لعمل �شخ�شيتني هما �أدهم ويو�شف، ولديه طفلة تدعى كارما، م�شيفاً �أن 
�أحد�ث �لفيلم تدور يف �إطار �جتماعي ت�شويقي حول �لفو�رق �لطبقية و�ل�شر�عات.

وي�شارك يف بطولة �لفيلم كل من خالد �ل�شاوي، غادة عبد�لر�زق، زينة، ماجد �مل�شري، وفاء عامر، ح�شن 
�لرد�د، دالل عبد�لعزيز، جمدي كامل، �شهري �لغ�شبان، �شارة نخلة، و�إيهاب فهمي.

عمرو �شعد ي�شتكمل ت�شوير )كارما( متحم�ض خلو�ض التجربة

عزت العاليلي ي�شارك يف الفيلم ال�شينمائي )تراب املا�س(

ريتا بر�ضونا ممّثلة حا�ضرة بقوة يف الدراما اللبنانية، رغم ابتعادها 
خالل االأعوام املا�ضية، ب�ضبب ظروف زواجها.

والكل  دينية،  اأعماالاً  قّدمت  كما  والدراما  الكوميديا  بني  نّوعْت 
من  والعديد  و)ذكييرى(  بيا(  )غنوجة  وفيلم  م�ضل�ضل  يف  يذكرها 

االأعمال االأخرى.
بعنوان  م�ضل�ضل  لت�ضوير  لبنان  يف  حاليااً  توجد  التي  بر�ضونا، 
)اأ�ضحاب 3(، حتّدثْت عن غيابها وح�ضورها وجتربتها اجلديدة مع 

املنتج مروان حداد.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

�سامل �سيف اخلالدي

مرحبـا يـا هـال حــي بال�شهـامـه 

احرتامه  �شانوا  الوطن  �شامنني 

ازدحامـه  يـوم  الوطـن  حماة  هم 

جمعنـا كاجلبـل ع�شـر ال�شدامـه 

التحامـه  هبـوا  الندا  �شمعوا  يوم 

املخلـ�شـيـن بال�شـقـور  مرحـبـا 

ثمـيـن و  عـالـي  عنـدنـا  قدرهـم 

مهيـن و  كابـي  الـردي  ولـد  يوم 

والنـ�شـامـا لـهــم عــلــم/ن يـبـيــن

زاحـفـيـن/ن كـمــا اأ�شـــد الـعـريـن

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ياعلم رفرف على العليا ..وحنا

                                لك ذرى نورد على حو�ض املنيه

يف ال�شموخ وكون هاين مطمئنا

                             بك .. اإمارات الفخر واهلل .. قويه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت

 

ما نغري يف العهود  وال نحيد 

و ال  نخون  و ال  ن�ضلم  للعدا

)يا علمنا ع�ضت( رددنا الن�ضيد

ع�ضت وان ناديت  لبينا  الندا

******

ماخذ ُعلّو ْمن القَيم و املبادي

اللي بها طول ال�ضنني اإلتَزمنا

و ترى ال�ضموخ اللي تعي�ضه بالدي

هو نف�ضه اللي ينعِك�ض يف عَلمنا

كلنا خليفة
وفييييييرحييييييه  طييييييييربييييييييه  يف  الييييييييييييييييييدار 

�ييييييضيييييييييييييٍخ عييييييييال بيييييياملييييييجييييييد �ييييضييييرحييييه

بييييييالييييييعيييييييييييييد وبيييييي�ييييييضييييييوفيييييية خيييليييييييفييية 

زعيييييييييييييييييييييم  وافييييييييييعييييييييييالييييييييييه  ميييينيييييييييفييييه

حممد بن عدله الرا�سدي
البيت مت�حد

والييعييلييم  وانيييتيييه  الييييييدار  يييحييْفييظ  اهلل 

بييالييقييلييم  ر�يييضيييوليييه  عيييليييم  والييييييييذي  ال 

الييي�يييضيييعيييب �ييييضييييامل ييييييوم انييييتييييوا �ييضيياملييني 

اأّنيييييييييا الأميييييييييرك �يييضييياميييعيييني وطييياييييعيييني

جمعة الغوي�ص

عيد - املريخي

لييييالأبيييييييييد ييييييبييقييى اليييعيييييييهيييييييد نييقيي�ييضييم قيي�ييضييم

نيييييييعيييتيييييييليييي رو�يييييييييض املييييي�يييييضيييييارف واليييييييقيييميييم 

ميييييييا نيييييييبيييييييدل عيييييييهيييييييدنيييييييا كيييييلييييينيييييا فيييييييداه

وراه واليييييليييييي  اجليييييييييييدي  مييييييييييييييزان  فيييييييييوق 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ق�ضيد يف يوم العلم املجيد

بالتغريد  واليي�ييضيياعييرات  ال�ضعراء  قييام 

ي�ضادف  الييذي  #يوم_العلم  مبنا�ضبة 

عييام،  كييل  ميين  نوفمرب  �ضهر  ميين  الييثييالييث 

وفيما يلي اأبيات خمتارة يف هذه املنا�ضبة 

العزيزة على قلوبنا جميعااً..


