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اكت�شاف طبي يق�شي على ال�شلع وال�شيب

اكت�صف الباحث لو يل اأخ�صائي الأمرا�ض اجللدية يف مركز هارولد 
امل�صوؤولة  اخل��ل��ي��ة  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  ال�����ص��رط��ان  ل��ع��اج  �صيمونز 
و�صيلًة  �صتكون  اأن��ه��ا  ي���رى  وال��ت��ي  ول��ون��ه،  ال�صعر  ع��ن من��و  م��ب��ا���ص��رة 
حمتملًة لإ�صاح ال�صلع وال�صعر والرمادي. وبح�صب �صحيفة  دل�ض 
نيوز الأمريكية، فاإن الباحث يل اأجرى بحوثاً عن ال�صرطان مدة 10 
ال�صرطان على  اآثار  درا�صة  التحديد  �صنوات، وكان تركيزه على وجه 
الأن�صجة الع�صبية، ولكن حدث معه موؤخراً �صيء مده�ض. وبينما كان 
يلعب   KROX20 ي�صمى  بروتيًنا  وج��د  الربوتينات،  اآث��ار  يبحث 
دوراً لي�ض فقط يف منو الأع�صاب، ولكن يف لون ال�صعر ومنوه. و�صرح 
اإىل   التي تتطور  KROX20 يتحول يف خايا اجللد  يل بروتني 
اخلايا  عامل  ي�صمى  بروتني  اخلايا  ه��ذه  تنتج  ثم  ال�صعر،  منابت 
اجلذعية، والذي ًيعد �صرورياً للون ال�صعر. ودر�ض الباحث الربوتني 
من  اجلذعية  اخل��اي��ا  ب��روت��ني  ح��ذف  وعندما  حيوانية،  عينة  على 
العينة يف خايا KROX20، حتول �صعرها للون رمادي ثم اأبي�ض، 

وعندما حذف خايا KROX20، اأ�صبحت �صلعاء.

عمال البناء عر�شة اللتهاب املفا�شل 
التي  لل�صموم  يتعر�صون  الذين  العمال  ب��اأن  �صويدية  درا���ص��ة  اأف���ادت 
تنتقل عن طريق الهواء رمبا يزيد خطر اإ�صابتهم بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي وهو ا�صطراب يف اجلهاز املناعي ي�صبب تورما واآلما يف 
املفا�صل. وبح�صب الدرا�صة فاإن الرجال من عمال البناء والإن�صاءات 
والكهرباء يزيد خطر اإ�صابتهم بالتهاب املفا�صل الروماتويدي مرتني 
على الأقل مقارنة بوظائف اأخرى. اأما بالن�صبة لل�صيدات فاإن خطر 

الإ�صابة يزيد بن�صبة 30 يف املئة ملن تعمل يف جمال التمري�ض.
اإيار التي قادت فريق البحث الذي اأجرى الدرا�صة وهي  اآنا  وقالت 
اأن  اإىل  اأ�صارت  ال�صابقة  الدرا�صات  ال�صويد  يف  كارولين�صكا  معهد  من 
العاملني يف القطاع ال�صناعي تزداد لديهم خماطر الإ�صابة بالتهاب 

املفا�صل الروماتويدي.
اكت�صفناه  فيما  "اجلديد  الإل��ك��روين  بالربيد  ر�صالة  يف  واأ���ص��اف��ت 
هو اأن الوظائف يف هذا القطاع مرتبطة بزيادة خطر الإ�صابة بهذا 
املر�ض... حتى بعد ال�صيطرة على عوامل متعلقة بنمط املعي�صة مثل 

التدخني و�صرب اخلمر والتعليم وال�صمنة".
ورغم اأن تاأثري التدخني معروف كعامل خطر فيما يتعلق بالإ�صابة 
يف  اإل��ي��ه  التو�صل  ج��رى  م��ا  اأن  اإل  ال��روم��ات��وي��دي  املفا�صل  بالتهاب 
رمبا  البيئية  العوامل  اأن  ترجح  التي  الأدل��ة  يعزز  احلالية  الدرا�صة 

تكون �صببا يف اإ�صابة بع�ض الأ�صخا�ض باملر�ض.
ري�صري�ض  اآن��د  اأرتريت�ض كري  دوري��ة  ن�صرت يف  التي  الدرا�صة  و�صملت 

باملر�ض و5580 اآخرين من الأ�صحاء.  م�صابا   3522
وت�صمنت الدرا�صة جمع معلومات عن التاريخ الوظيفي للم�صاركني 
عوامل  عن  البحث  بهدف  دم  عينات  نتائج  وحتليل  ا�صتبيانات  عرب 

جينية رمبا �صاهمت يف الإ�صابة باملر�ض.

برنامج لل�شحافيني لك�شف االأخبار الكاذبة 
ر�صد  على  قادر  وفريداً  جديداً  برناجماً  بريطانيون  باحثون  �صمم 
وك�صف الأخبار الكاذبة يف حلظتها لل�صحافيني وامل�صورين واملرا�صلني، 

وجميع العاملني يف جمال ال�صحافة والإذاعة والتلفزيون.
وو�صف الباحثون الربنامج باأنه مبثابة جهاز مناعة �صد ن�صر الأخبار 
و�صائل  م��ن  العديد  راه��ن��اً  يكافحها  وال��ت��ي  الإن��رن��ت،  على  ال��ك��اذب��ة 

الإعام بالتعاون مع �صبكات التوا�صل الجتماعي.
حقيقة  اأو   "Full Fact" ا�صم  ال��ربن��ام��ج  على  الباحثون  واأط��ل��ق 
ث��م ينبه  ك��ذب��ه،  كاملة، حيث يتحقق م��ن اخل��رب وم��دى �صحته م��ن 

الإعامي ب�صرعة باأن خرباً ما غري �صحيح.
ا�صم  حتمل  الربنامج  من  اأولية  ن�صخة  لندن  يف  الباحثون  و�صيطرح 
كا�صف الهراء �صيتم اختبارها بدءاً من اأكتوبر املقبل، كجزء من حملة 

عاملية ملواجهة ومكافحة الأخبار الوهمية.
ويجرى تطوير الربنامج من قبل باحثني يف منظمة فول فاكت يف 
األ��ف دولر مقدمة من قبل   500 فيه  ال�صتثمار  وبلغ حجم  لندن، 

موؤ�ص�صات خريية مدعومة من اثنني من املليارديرات.
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تلوث الهواء يرفع هرمونات التوتر 
ت�صري درا�صة جديدة اإىل اأن ا�صتن�صاق الهواء امللوث يرفع هرمونات التوتر، 
وهو ما قد ي�صاعد يف تف�صري �صبب ارتباط التعر�ض للتلوث لفرات طويلة 

بالإ�صابة باأمرا�ض القلب واجللطات وال�صكري وق�صر العمر.
بال�صني  ف����ودان يف �صنغهاي  ك���ان م��ن ج��ام��ع��ة  ه���اي���دوجن  ال��دك��ت��ور  ورك���ز 
وزم��اوؤه على الآثار ال�صحية للج�صيمات الدقيقة، التي يقل قطرها عن 
ا�صتن�صاقها  ميكن  والتي  �صناعية  م�صادر  من  املنبعثة  ميكرومر،   2.5

فت�صتقر يف الرئة.
ال�صمالية يف  اأمريكا  اأن م�صتويات اجل�صيمات الدقيقة تراجع يف  ويف حني 

ال�صنوات الأخرية فاإنها تتزايد يف اأنحاء العامل.
الإلكروين  الربيد  ك��ان خلدمة روي��رز هيلث من خ��ال  الدكتور  وق��ال 
دليا جديدا على اأن التعر�ض للج�صيمات الدقيقة  ي�صيف  البحث  "هذا 
ميكن اأن يوؤثر على اأج�صامنا وهو ما قد يوؤدي بعد فرة اإىل زيادة املخاطر 

املحيطة بالقلب والأوعية الدموية".
توؤثر  اأن  ميكن  الدقيقة  اجل�صيمات  اأن  اإىل  نتائجنا  ت�صري  "رمبا  واأ�صاف 
على ج�صم الإن�صان بطرق اأكرث مما ندركه حاليا. لهذا تزداد اأهمية معرفة 

النا�ض ب�صرورة احلد من التعر�ض للج�صيمات الدقيقة".
ون�صرت الدرا�صة اجلديدة يف دورية �صركيولي�صن و�صملت 55 طالبا جامعيا 
بها  التلوث  م�صتويات  تعترب  التي  �صنغهاي  مدينة  يف  بال�صحة  يتمتعون 
اأخرى ح�صبما ذكر كان. وو�صع الدكتور  متو�صطة باملقارنة مبدن �صينية 
ن��وم جمموعة من الطاب  للهواء تعمل يف غ��رف  ك��ان وزم���اوؤه منقيات 
واأخرى ل تعمل يف غرف نوم جمموعة اأخرى وتركوها ت�صعة اأيام.  واأزيلت 
منقيات الهواء من الغرف ملدة 12 يوما ثم اأجرى الباحثون اختبارا اآخر 
ملدة ت�صعة اأيام و�صعوا فيها منقيات ل تعمل يف غرف املجموعة التي كانت 

يف غرفها اأجهزة تعمل، وو�صعوا اأجهزة تعمل يف غرف املجموعة الأخرى.

ا�شتخدام لب اخل�شب 
يف �شناعة ال�شيارات 

العاملية  ال�����ص��ي��ارات  ���ص��رك��ات  تهافت  دف��ع 
بع�ض  وزن���ا  اأخ���ف  ���ص��ي��ارات  ت�صنيع  على 
ال�����ص��ي��ارات يف  ���ص��رك��ات �صناعة م��ك��ون��ات 
اخل�صب  ا���ص��ت��خ��دام  يف  للتفكري  ال��ي��اب��ان 
كبديل لل�صلب. ويقول باحثون يابانيون 
اإن  ال�����ص��ي��ارات  اأج���زاء  و���ص��رك��ات لت�صنيع 
مادة م�صتقة من لب اخل�صب يبلغ وزنها 
تزيد  اأن  ومي��ك��ن  ال�����ص��ل��ب  وزن  ُخ��م�����ض 

متانتها خم�ض مرات على متانته.
وي��ق��ول ه���وؤلء اإن امل���ادة امل��ع��روف��ة با�صم 
قد  النانوية  الدقيقة  ال�صليولوز  األياف 
العقود  يف  لل�صلب  عمليا  بديا  ت�صبح 
اأن��ه��ا ت��واج��ه مناف�صة من  ال��ق��ادم��ة رغ��م 
طويا  الطريق  وم���ازال  كربونية  م��واد 
امل�صتوى  على  ا�صتخدامها  اإمكانية  قبل 
ال�صيارة  وزن  خف�ض  و�صيكون  التجاري. 
عاما جوهريا يف �صعي �صركات �صناعة 
ا�صتخدام  ن���ط���اق  ل��ت��و���ص��ي��ع  ال�������ص���ي���ارات 
فالبطاريات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة.  ال�����ص��ي��ارات 
م��ك��ون اأ���ص��ا���ص��ي ل��ك��ن��ه ب��اه��ظ ال��ك��ل��ف��ة يف 
وزن  خف�ض  ف��اإن  ولذلك  ال�صيارات  تلك 
البطاريات  تقليل  اإىل  �صيوؤدي  ال�صيارة 

التي حتتاجها مبا يخف�ض التكاليف.

المار ي�شتعيد �شدارة 
قائمة بيلبورد 

كندريك  ال������راب  م��غ��ن��ي  ا���ص��ت��ع��اد 
لمار �صدارة قائمة بيلبورد 200 
الأ����ص���ب���وع���ي���ة لأك������رث الأل���ب���وم���ات 
مبيعا يف الوليات املتحدة متفوقا 
على جنم مو�صيقى الريف كانري 
ب��ري��ت اإل���دري���دج. واأظ���ه���رت اأرق���ام 
لتتبع  �صكان  �صاوند  نيل�صن  �صبكة 
األبوم  �صعود  الأل��ب��وم��ات  مبيعات 
دام للمغني لمار من املركز الثاين 
األف  اإىل املركز الأول بعد بيع 47 
ن�صخة. و�صاهمت عمليات ال�صتماع 
كبري  بقدر  الن��رن��ت  م��ن  املبا�صر 
جتاوزت  حيث  املبيعات  ن�صاط  من 
ع��م��ل��ي��ات ال���ص��ت��م��اع امل��ب��ا���ص��ر عرب 
الأخري  الأ�صبوع  خ��ال  الن��رن��ت 
اإلدريدج  األبوم  وجاء  مليونا.   46
يف املركز الثاين بعد مبيعات بلغت 

ن�صخة. األف   45
وحت�����ص��ي ق��ائ��م��ة ب��ي��ل��ب��ورد 200 
األبوم  اأي  م��ن  املباعة  الن�صخ  ع��دد 
وم��ب��ي��ع��ات الأغ�������اين ع�����ص��ر اأغ����ان 
وال�صتماع  واح����دا  األ��ب��وم��ا  ت��ع��ادل 
امل��ب��ا���ص��ر ع��ل��ى الإن���رن���ت 1500 

ا�صتماع يعادل األبوما. 
اجلديد  الآخ�������ر  الأل�����ب�����وم  وك������ان 
ال��وح��ي��د ال����ذي دخ����ل ���ص��م��ن اأول 
بيلبورد  قائمة  يف  األبومات  ع�صرة 
ه��و ن��او 63  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا   200
ال����ذي ي�����ص��م جم��م��وع��ة م���ن ِاأب����رز 
احتل  احلالية حيث  البوب  اأغ��اين 
األبوم  وه���ب���ط  اخل���ام�������ض.  امل���رك���ز 
فاير  اأرك��ي��د  لفريق  ن��او  اإفريثينج 
 200 الذي ت�صدر قائمة بيلبورد 
الأ�صبوع املا�صي اإىل املركز الثامن 

والثاثني هذا الأ�صبوع.

جنود �شكارى 
يتحر�شون باملارة

ن�صره  ف����ي����دي����و،  م���ق���ط���ع  ظ����ه����ر 
ع��ل��ى مواقع  ����ص���وري���ون  ن��ا���ص��ط��ون 
عنا�صر  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
الوطني،  ال��دف��اع  ق��وات  ي�صمى  م��ا 
امليلي�صيا التابعة لقوات نظام  ب�صار 
الأ�صد، وهم يتحر�صون باملارة على 
ج�����ص��ر ح��اف��ظ الأ����ص���د امل�����وؤدي اإىل 

جامعة دم�صق.
وبدا العنا�صر الذين يرتدون الزي 
نظام  جلي�ض  الر�صمي  الع�صكري 
الأ�صد وهم �صكارى ويهذون بكام 
للفتيات  ويتعر�صون  مفهوم،  غري 
وال�صبان الذين ميرون فوق اجل�صر 
ال�صهري و�صط العا�صمة ال�صورية. 
ويقول اأحد العنا�صر لزمائه اإنه 
يف بث مبا�صر على موقع في�صبوك، 
يحمل  اآخ����ر  عن�صر  ق���ال  ح��ني  يف 
قارورة م�صروب غازي ما معناه اإن 
ما يف داخلها كحوًل جعل العنا�صر 

يف حالة �صكر تام.

ال�صعر  ب�صيات  طول  يتقل�ض  النتقالية  املرحلة  واأثناء 
الأ�صلي اإىل ال�صد�ض، ما ي�صبب ف�صل ال�صعر عن اإمدادات 

الدم، وبالتايل يتحرك نحو �صطح اجللد مبا�صرة.
وبعد مرور حوايل اأ�صبوعني تاأتي مرحلة الراحة، ويبقى 
اأن حتدث دورة  اأ�صهر، قبل  ال�صعر هكذا دون منو لب�صعة 

جديدة.
ال��راأ���ض يف مرحلة  �صعر  م��ن   15% ي��ك��ون ح���وايل -10 
الراحة، اأي ل داعي للذعر اأبداً عندما ترى بع�ض ب�صيات 
من �صعرك يف يدك اأثناء غ�صله اأو مت�صيطه. لكن بالطبع 
اإذا كانت ب�صات ال�صعر عبارة عن كتلة كبرية، عليك زيارة 

الطبيب على الفور.
اختافاً  التنامي  ط��ور  مرحلة  ط��ول  يختلف  اأن  وميكن 
كبرياً، اعتماداً على مكان وجود ال�صعر يف اجل�صم، فطول 
 6 اإىل  يوماً   30 من  ي��راوح  للرمو�ض  بالن�صبة  املرحلة 

�صنوات.
ازداد  لل�صعر  التنامي  ال��ط��ور  مرحلة  م��دة  ط��ال��ت  وكلما 
طوله، فا توجد فر�صة لزيادة طول الرمو�ض واحلواجب 
لفرة  ت�صتمر  التنامي  ط��ور  مرحلة  لأن  ان�صيابه،  قبل 

اأق�صر بكثري عن طور التنامي اخلا�صة بال�صعر.
اجل�صم  اأج����زاء  ب��اق��ي  ع��ن  ال�صعر  ب�صيات  تختلف  ك��م��ا 

الأخرى، اإذ ت�صتخدم الربوتينات الزائدة اأو املعاد اإنتاجها 
من اأجل اإطالة ال�صعر.

ك��ل �صخ�ض عن  ك��ل مرحلة وف��ق  امل��دة يف  ويختلف ط��ول 
الآخر، اإىل جانب العوامل الوراثية، فبع�ض النا�ض لديهم 
فرة  اأن  اإىل  ي��رج��ع  ع���ادة  وه���ذا  ط��وي��ل��ة،  �صعر  ب�صيات 
يتم  لذلك  الطبيعي؛  م��ن  اأك��رث  طويلة  لديهم  التنامي 
بع�ض  يف  ع���ادي  غ��ري  ب�صكل  طويلة  �صعر  ب�صيات  اإن��ت��اج 

اأجزاء اأج�صامهم.
زيادة  ي�صهم يف  عر ل  ال�صَّ اأن ق�ض  املده�صة  ومن احلقائق 
بخ�صائ�ض  تتميز  امل��ث��ال،  �صبيل  ع��ل��ى  فاللحية،  ط��ول��ه، 
ال�صعر نف�صها، ورغم حلقها دائماً فاإنها ل تنمو ب�صكل اأكرب 

كل مرة.
ومن هذا املنطلق، لي�ض هناك ما يدل على اأن ق�ض ال�صعر 
ي�صهم فعًا يف منوه؛ اإذ اإن ال�صعر لي�ض كالنباتات، ف�صًا 
عن اأنه لي�ض ع�صواً حياً يف اجل�صم. يف املقابل، فاإن اجلزء 
الوحيد يف ال�صعر الذي يعترب حياً؛ هو جذور ال�صعر التي 

تنمو يف فروة الراأ�ض، ويتم تغذيتها عن طريق الدم.
اجل�صم،  ب�صحة  اأ�صا�صاً  مرتبط  ال�صعر  منو  اأن  يعني  هذا 
�صخ�ض  م��ن  ال�صعر  من��و  ن�صق  يختلف  ذل��ك،  على  ع���اوًة 
لآخ�����ر، وح�����ص��ب اخ���ت���اف الأع������راق والأج���ن���ا����ض، بح�صب 

�صحيفة Ça m'intéresse الفرن�صية.
اإفريقيا  �صعوب  �صعر  منو  معدل  ُيقدر  املثال،  �صبيل  على 
ترتفع  ح��ني  يف  ال��واح��د،  ال�صهر  يف  �صنتمر   0.9 بنحو 
من  باأقل  وُتقدر  القوقاز،  �صعوب  ل��دى  ال�صعر  منو  ن�صبة 

ال�صهر.  يف  �صنتيمر   1.3
ُيقدر  ال�صعر  من��و  معدل  ف��اإن  لاآ�صيويني،  بالن�صبة  اأم��ا 

بن�صبة 1.3 �صنتيمر �صهرياً.
�صعر  مل��و���ص��وع��ة غيني�ض لأط����ول  ال��ق��ي��ا���ص��ي  ال��رق��م  ي��ع��ود 
حاجب يف العامل اإىل الياباين �صوميتو مات�صومورا، بطول 
جون  اإىل  للرمو�ض  �صعر  لأط���ول  ي��ع��ود  كما  18.1�صم، 

�صتيوارت مولر من فلوريدا.
ال�صيء  بع�ض  باهتة  ت��ك��ون  القيا�صية  الأرق����ام  ه��ذه  لكن 
غيني�ض  ملو�صوعة  ووف��ق��اً  ال��ع��امل،  يف  �صعر  ب��اأط��ول  مقارنة 
فاإن امراأة �صينية تدعى كي�صي كيوبينغ مل تق�ض �صعرها 
العام  1973، وعندما قامت بقيا�ض طوله يف  العام  منذ 

�صعرها يبلغ 5627 �صنتيمر. طول  وجدت   2004
ال��دور الثاين  امل���راأة من نافذة يف  ت��دىل �صعر ه��ذه  اإذا  اأي 
تذكر  اخلرافية، ومل  رابونزل  ق�صة  مثل  الأر���ض،  للم�ض 
كي�صي �صبب تركها ل�صعرها وعدم ق�صه، لكن ناأمل اأنها مل 

تكن تنتظر اأمرياً و�صيماً طوال 31 عاماً.

مثلما  واحلواجب  الرمو�ش  منو  عدم  �سبب  عن  يومًا  ت�ساءلت  هل 

ينمو �سعر الراأ�ش؟

لكن  ان�سيابيًا،  وجعله  ال�سعر  لفرد  املال  من  الكثري  ينفق  معظمنا 

العناية،  من  القدر  هذا  اإىل  حتتاج  ال  احلال  بطبيعة  الرمو�ش 

فقط الأنها تنمو ملدة معينة ثم يتوقف منوها بعد ذلك.

�سخ�سًا  تعرف  فبالتاأكيد  لهذا،  ا�ستثناءات  توجد  بالطبع 

تنمو  ال  احلواجب  وبالطبع  كثيفة،  حواجبه  االأقل  على 

بالقدر الذي يجعلك تذهب اإىل احلالق.

ذكر موقع Mynet الرتكي، وجود ثالث مراحل لنمو 

التنامي،  طور  النمو  مرحلة  ال�سعر،  ب�سيالت 

املرحلة االنتقالية طور الرتاجع، ومرحلة 

الراحة مرحلة ت�ساقط ال�سعر. اإذ ينمو 

مرحلة  يف  االإن�سان  �سعر  من   85%

طور التنامي يف وقت ما خالل حياة 

االإن�سان، وخالل هذه الفرتة ينتج 

جديدة،  �سعر  ب�سيالت  اجل�سم 

بطول  تقريبًا  ال�سعر  وينمو 

�سنويًا. �سم   15

هذه العالمات تنذر 
مب�شاكل ال�شمع لدى طفلك 

والأذن  الأن�������ف  اأط����ب����اء  راب����ط����ة  ق���ال���ت 
واحل����ن����ج����رة ب����ولي����ة ����ص���م���ال ال����راي����ن-
للوالدين  ميكن  اإن��ه  الأملانية  و�صتفاليا 
ال���ص��ت��دلل ع��ل��ى م�����ص��اك��ل ال�����ص��م��ع لدى 
الأط����ف����ال م���ن خ����ال م��اح��ظ��ة بع�ض 
الطفل  ا�صتجابة  اأبرزها عدم  العامات، 
م���ب���ا����ص���رة، ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث اإل���ي���ه اأح���د 

الأ�صخا�ض. 
وم�����ن ال���ع���ام���ات الأخ��������رى ع�����دم نطق 
ال�صتماع  اأو  ���ص��ح��ي��ح  ب�����ص��ك��ل  ال��ك��ل��م��ات 

للمو�صيقى اأو التلفاز ب�صوت عال للغاية، 
التح�صيل  ���ص��ع��وب��ات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ال�صمع  م�صاكل  ت��رج��ع  وق��د  ال��درا���ص��ي.  
مثل  خطرية،  اأ�صباب  اإىل  الأطفال  لدى 
التهابات اجليوب الأنفية والتهابات الأذن 
الو�صطى، اأو اأ�صباب ب�صيطة، مثل ان�صداد 

القناة ال�صمعية بفعل �صمع الأذن. 
ويف كل الأحوال ينبغي ا�صت�صارة الطبيب 
م�صاكل  وراء  ال��ك��ام��ن  ال�صبب  لتحديد 

ال�صمع لدى الطفل. 

مَل ال تنمو الرمو�س واحلواجب مثل �شعر الراأ�س؟
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�ش�ؤون حملية

يف افتتاح برنامج االإر�ساد االأكادميي للطلبة اجلدد

لبنى القا�شمي: خريجو جامعة زايد  كوادر متميزة جتيد التحاور مع الع�شر

�شرطة اأبوظبي تطلق مبادرة "اأنتم اأبناوؤنا" لرعاية  االأيتام

•• اأبوظبي – الفجر

اأكدت معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي وزيرة 
اأن  زاي���د  ج��ام��ع��ة  رئي�صة  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية 
اجلامعة ت�صعى منذ اإن�صائها عام 1998 اإىل حتقيق 
م��ن خال  وذل��ك  واأه��داف��ه��ا،  الر�صيدة  قيادتنا  روؤي���ة 
بالكفاءة  تتمتع  متميزة  ك��وادر  تخريج  على  احلر�ض 
وجتيد التحاور مع الع�صر باإتقان تام للغتني العربية 
و�صغل  وظيفية  ب���اأدوار  للقيام  وتتاأهل  والإجنليزية، 
منا�صب قيادية، وتقدم امل�صاهمات الإيجابية يف تنمية 

املجتمع والأ�صرة.
توفري  على  با�صتمرار  تعمل  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
احلفاظ  من  متكنهم  لطلبتها  متينة  معرفية  قاعدة 
على م�صرية التقدم والنجاح لدولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة، م��ن��وه��ة ب���اأن خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات اجلامعة 
خمتلف  يف  قيادية  ومنا�صب  وظيفية  اأدواراً  ي�صغلون 

قطاعات الدولة. 
جاء ذلك يف فيديو ترحيبي مت بثه يف افتتاح برنامج 
واأولياء  اجل��دد  الطلبة  وا�صتقبال  الأكادميي  الإر�صاد 
اأقيم ام�ض الأرب��ع��اء يف حرم اجلامعة  اأم��وره��م، ال��ذي 
ال��ث��اث��اء يف ح��رم��ه��ا بدبي،  واأم�����ض الول  ب��اأب��وظ��ب��ي 
وح�صره �صعادة الأ�صتاذ الدكتور ريا�ض املهيدب مدير 
اجل��ام��ع��ة وال��دك��ت��ورة م��اري��ل��ني روب��رت�����ض ن��ائ��ب مدير 
نائب  م�صاعد  الدرمكي  فاطمة  وال��دك��ت��ورة  اجلامعة 
الهيئتني  واأع�����ص��اء  الطلبة  ل�����ص��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 

الإدارية والتدري�صية. 
اإىل  كلمتها  يف  القا�صمي  لبنى  ال�صيخة  معايل  وقالت 
الطلبة: ل تخلو احلياة اجلامعية من التحديات التي 
ت�صتلزم منكم اجلهد واملثابرة واحلر�ض على احل�صول 
على دعم الأ�صاتذة واملوظفني باجلامعة وعلى ت�صجيع 
التحديات  ه��ذه  على  للتغلب  بكم  واملحيطني  اأ�صركم 
ا�صتثمار  على  حر�صتم  كلما  اأن��ه  لكم  واأوؤك����د  بنجاح، 
اأوقاتكم بامل�صاركة يف الأندية واملنظمات الطابية زاد 

ذلك من فر�صكم يف تطوير الذات. 
يف  الن���خ���راط  ب���اأن  ن��وؤم��ن  "اإننا  معاليها:  واأ���ص��اف��ت 
لطلبتها  والكليات  اجلامعة  تطرحها  التي  امل�صاريع 
موؤكدة  لديهم،  القيادية  املهارات  تطوير  على  ت�صاعد 
التي  املتميزة  التعليمي  الدعم  وخ��دم��ات  الإر���ص��اد  اأن 
ال���ن���ج���اح يف احلياة  ت���وف���ره���ا اجل���ام���ع���ة ه���ي م��ن��اه��ج 
اجلامعية"، وداعية الطلبة اإىل امل�صاركة الفعالة فيها 
باأعلى  واللتزام  الدرا�صي  التح�صيل  يف  اجلهد  وبذل 

املعايري الأكادميية والعاملية.  
من جانبه، لفت الأ�صتاذ الدكتور ريا�ض املهيدب مدير 
العتماد  على  ح�صلت  زاي��د  جامعة  اأن  اإىل  اجلامعة 
على  ال�صبع  كلياتها  من  خم�ض  ح�صلت  كما  املوؤ�ص�صي 
العتماد الأكادميي العاملي، كٌل يف جمالت التخ�ص�ض 
املعايري  اأع��ل��ى  حتقق  اأن��ه��ا  يو�صح  مم��ا  ت�صمها،  ال��ت��ي 
ِق��َب��ل املنظمات  ��َع��ت م��ن  ُو���صِ ال��دول��ي��ة املطلوبة وال��ت��ي 

الأكادميية املتخ�ص�صة.
والربامج  التخ�ص�صات  حتدد  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�صار 
البحث  بها من خال  للدار�صني  تقوم بطرحها  التي 
وال��ت��ح��اور م��ع ال��ق��ادة يف ال��دول��ة واحل��ك��وم��ة وكذلك 
حيث  وال�����ص��ن��اع��ات،  امل��ي��ادي��ن  جميع  يف  املتخ�ص�صني 
ت�صعى دائماً اإىل اللتزام بغالبية متطلبات واحتياجات 
على  اجلامعة  حتر�ض  كما  امل�صتقبلية،  العمل  �صوق 
معرفية  ق��اع��دة  اإن�صاء  يف  وامل�صاهمة  املجتمع  خدمة 
البحثية  الإنتاجية  ودع��م  ال��دول��ة  يف  العاملة  للقوى 

والأن�صطة البتكارية والإبداعية.
واأكد املهيدب حر�ض اجلامعة على امل�صاركة �صنوياً يف 
الأن�صطة وامل�صابقات التي تقام على ال�صعيدين املحلي 

والدويل، وقال: اإن طلبتنا يطمحون بقوة اإىل املناف�صة 
امل�صابقات  يف  وم�صاريعهم  اأبحاثهم  تقدمي  خال  من 
خمتلف  مع  والتفاعل  املحلية  اخلدمات  يف  وامل�صاركة 

قطاعات املجتمع.
نائبة  روبرت�ض  ماريلني  الدكتورة  قالت  جهتها،  ومن 
مدير اجلامعة للطلبة اجلدد: اإن الإر�صاد الأكادميي 
جناح  على  ت�صاعد  التي  الأ�صا�صية  املقومات  اأح��د  هو 
الطالب ومتيزه. لذا احر�صوا على منذ اليوم الدرا�صي 
اإىل  ال�صتماع  يوم يف اجلامعة على  اآخ��ر  الأول وحتى 
حيث  بها،  والل��ت��زام  الأك��ادمي��ي��ني  املر�صدين  ن�صائح 
الدرا�صة  كل مرحلة من مراحل  ه��وؤلء يف  ي�صاعدكم 
توفر  اجلامعة  اأن  مو�صحة  التخ�ص�ض،  اختيار  ويف 
الت�صهيات  ومكتب  ال��ط��اب��ي  الإر���ص��اد  م��رك��ز  اأي�����ص��اً 
وغريها من املرافق لتقدمي الن�صح وامل�صورة للطالب 

عند احلاجة. 
اأع��داد الطلبة اجلدد الذين  يف غ�صون ذلك، ما تزال 
البكالوريو�ض هذا  اجلامعة يف مرحلة  قبولهم يف  مت 
العام من القادمني اإليها من املرحلة الثانوية تتزايد 
 2704 اإىل  اليوم  العدد حتى ظهر  وارتفع  ��راد.  ب��اطِّ

ط���اب وط��ال��ب��ات ب��ي��ن��ه��م يف ف���رع اأب���وظ���ب���ي  1804 
)مبن  طالب  و532  طالبة   1272 على   يتوزعون 
الوطنية  اخل��دم��ة  م��ن  ع��ائ��دي��ن  ط��ال��ب��اً   191 فيهم 
وبالتحاق  900 ط��ال��ب��ة.  دب��ي  ف��رع  الإل��زام��ي��ة(، ويف 
هوؤلء اإىل طلبة اجلامعة املنتظمني فيها حالياً يرتفع 
اإىل  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  ب��رام��ج  الطلبة يف  ع���دد  اإج��م��ايل 

وطالبات.  طاب   9204
ا�صتقبال  ب��رن��ام��ج  الطلبة  ���ص��وؤون  اإدارة  نظمت  وق���د 
اأم��وره��م يف  "يا ها" للطلبة اجل��دد واول��ي��اء  بعنوان 
الأك��ادمي��ي، وذل��ك بهدف  الإر�صاد  افتتاح  اأعقاب حفل 
التمهيد للعام الأكادميي اجلديد، من خال م�صاعدة 
ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد ع��ل��ى الن��ت��ق��ال ال�����ص��ل�����ض م���ن اأج����واء 
املرحلة  حتى  عا�صوها  التي  املدر�صية  احلياة  واأنظمة 
الثانوية والندماج يف اأجواء واأنظمة احلياة التعليمية 

والثقافية اجلديدة يف جامعة زايد. 
التي  للخدمات  تعريفية  عرو�صاً  الربنامج  وت�صمن 
تقدمها الإدارات والأق�صام الإدارية باجلامعة للطلبة 
�صاملة يف احلرم  م��ي��دان��ي��ة  ج��ول��ة  ج��ان��ب  اإىل  اجل���دد 

اجلامعي.

•• اأبوظبي - الفجر

الب�صرية   امل������وارد  ق��ط��اع  يف  ال��ب��ع��ث��ات  اإدارة  اط��ل��ق��ت 
" �صمن   اأب��ن��اوؤن��ا  "اأنتم   م��ب��ادرة   ، اأب��وظ��ب��ي  ب�صرطة  
بالتعاون   ،  2017 املبادرات املجتمعية  لعام اخل��ري  
،وهيئة الهال الأحمر  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  مع 
وفريق   ، الوثبة  ف��رع   - اأبوظبي   وبلدية  الإم��ارات��ي، 
اأب�����ص��ر الإم����ارات����ي ال��ت��ط��وع��ي ، وذل����ك يف ح��ف��ل اأقيم 
  . باأبوظبي  امل�صرف   منطقة  يف  الريا�صية  بال�صالة 
، مدير  الكتبي  باحلبالة  �صامل  العميد عبيد  واأو�صح 
قطاع  املوارد الب�صرية  يف �صرطة  اأبوظبي ان املبادرة 
ت�صتهدف الهتمام برعاية الأيتام  لاأعمار من 6 اإىل 
جت�صيداً  ياأتي  تنفيذها  اأن  اإىل  م�صرياً   ، �صنوات   10
�صامل  اإطار عمل  بو�صع  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات 
امل�صتهدفات،  2017" وحتديد  اخلري  "عام  لتفعيل 
ال�صراتيجيات  ور�صم  والربامج،  املبادرات،  و�صياغة 
،وال��ع��م��ل اخلريي  ال��ع��ط��اء  اإىل منهجة  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
احلفل  فعاليات   وت�صمنت  ال��دول��ة.   يف  والإن�����ص��اين 
توزيع هدايا  عينية ومالية  لاأطفال، وتقدمي  ك�صوة 
العيد  لاأيتام  ، كما  تعرف الأطفال من امل�صاعد  اأول  
حممد را�صد  الغيثي  من اإدارة امل��رور  يف العني على 
لاأطفال، يف  الذكية  املرورية  التوعية  دورية  اهداف 

، وت�صتخدم  املرورية  املروري، والثقافة  الوعي  غر�ض 
والتوعية يف   ، امل���ح���ا����ص���رات  ب����رام����ج  ال������دوري������ة يف 
الذهبية  الأطفال بالقاعدة  املدار�ض، وت�صجع وتزود 
احلافات  من  الآم��ن  والنزول  بالركوب  يتعلق  فيما 

املدر�صية، والعبور الآمن عرب ممرات امل�صاة.  وح�صر 
اط��اق  امل��ب��ادرة  م��دراء الإدارات ، ونوابهم يف قطاع  
املوارد الب�صرية ب�صرطة  اأبوظبي واملوظفني .   جدير 
بالذكر اأن هيئة الهال الأحمر الإماراتي تعمل على 

ك�صاء  من  لاأيتام،  الكرمية  احلياة  متطلبات  توفري 
وغذاء وتعليم ورعاية �صحية ودعم نف�صي وترفيهي، 
ال�صعيد  على  اإن�صانية  م�صاريع  تنفيذ  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

املحلي مل�صلحة الأيتام وحا�صناتهم.

ور�شات فنية لالأطفال يف 
مركز القطارة للفنون

•• العني - الفجر

والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  لهيئة  التابع  للفنون  القطارة  مركز  ينظم 
جمموعة من الربامج الفنية التعليمية املوجهة لاأطفال بني �صن 6 و13 

عاما بدًء من يوم ال�صبت القادم 19 اأغ�صط�ض، وت�صتمر ملدة ا�صبوعني.
الأثرية مبدينة العني، ويقدم برامج ثقافية  القطارة  املركز يف قلعة  يقع 
وفنية متخ�ص�صة يف الفنون طوال العام حتت ا�صراف فنانون متخ�ص�صون، 
والأعمال  الت�صكيلي،  بالر�صم  خ��ا���ض  وا���ص��ت��ودي��و  درا���ص��ي��ة  ق��اع��ات  وي�صم 
اإىل  بالإ�صافة  الفوتوغرايف،  الت�صوير  لدرو�ض  رقمية  وغرفة  الفخارية، 

قاعة عر�ض، ومكتبة.
وتهدف الدورات ال�صيفية اجلديدة اإىل تعليم الأطفال مهارات فنية مفيدة 
ت�صمل  حيث  خمتلفة،  مواد  با�صتخدام  خاقة  ابداعية  مهارات  واك�صابهم 
الدورات ور�صة للر�صم والتلوين تقام اأيام الأحد والثاثاء والربعاء وال�صبت 
من ال�صاعة اخلام�صة اإىل ال�صابعة م�صاًء، وور�صة فن الورق يومي الإثنني 
الديكوباج  وور�صة  ظهرا،  الواحدة  اإىل  �صباحا   11 ال�صاعة  من  والأربعاء 

يومي الإثنني واخلمي�ض عند ال�صاعة اخلام�صة اإىل ال�صابعة م�صاًء. 

حماية للتنوع البيولوجي
بلدية مدينة العني توزع  250 

وعاء ل�شرب الطيور يف مما�شي العني
•• العني  - الفجر

العني  مدينة  لبلدية  املدينة  و�صط  بقطاع  املجتمع  خدمة  اإدارة  اختتمت 
مبادرة ) �صقيا طري ( و التي تهدف اإىل املحافظة على التنوع البيولوجي يف 
مدينة العني من خال تقليل موت الطيور نتيجة لرتفاع درجات احلرارة 
يف ف�صل ال�صيف يف حملة �صملت عدد من مما�صي و�صط مدينة العني ، و 
مت  اأ�صبوعني  م��دار  على  متطوع  و  موظف   100 عن  يزيد  ما  بها  �صارك 

خالها توزيع ما يقارب 250 وعاء �صرب للطيور " �صقايات " .
و اأو�صح ال�صيد �صعيد عبداهلل اجلابري رئي�ض ق�صم الفعاليات والأن�صطة  ، 
 2017 الر�صيدة ليكون عام  تاأتي �صمن  توجيهات احلكومة  املبادرة  باأن 
عام اخلري ، و الذي ي�صمل اخلري بكل معانيه و م�صتوياته ، حيث لوحظ 
وجود العديد من الطيور النافقة ب�صبب ارتفاع حرارة اجلو و عدم توفري 
املياه لل�صرب فتم اختيار اماكن جتمع الطيور مثل مم�صى البلدية و مم�صى 
ال�صاروج و مم�صى اخلالدية و غريها لركيب من�صات ل�صرب الطيور ، و 
قد مل�صنا تفاعل كبري من اأهايل منطقة العني بكل فئاتهم و جميع املراحل 
العمرية الذين �صاركوا يف تركيب هذه املن�صات بجانب عدد من املوظفني ، 

ملا لهذه املبادرة من جوانب دينية و اإن�صانية و اجتماعية .
كما �صارك يف هذه املبادرة عدد من املوؤ�ص�صات و اجلهات احلكومية و اخلا�صة 
م�صت�صفى  و  الم���ارات  ت��راث  ن��ادي  و  العني  ل�صرطة  العامة  املديرية  مثل 

المارات الدويل و فريق الوطن التطوعي .
ت�صمنت احلملة ور�صة عمل قدمها منتزه العني للحياة الربية حول اأهمية 
بقاء الطيور على قيد احلياة ، و م�صابقات و جوائز للم�صاركني يف الور�صة و 

توزيع اأوعية �صرب للطيور .
للطيور  من�صات  ب��ت��وزي��ع  �صابق  وق��ت  يف  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ق��ام��ت  كما 
حلمايتها من حرارة ال�صيف ولتاأمني اأماكن لها لاأكل وال�صرب يف فرة 
، �صمن عدة مبادرات تبناها قطاع و�صط املدينة يف بلدية مدينة  ال�صيف 

العني مبنا�صبة عام اخلري .

�سمن جهود "جامعة امل�ستقبل" ال�ستقطاب الكوادر الوطنية لدرا�سة علوم الف�ساء

كلية العلوم يف جامعة االإمارات تعقد اجتماعا مع وفد من وكالة االإمارات للف�شاء
•• العني – الفجر 

جامعة  يف  ال�صراتيجية  ال��ع��ل��وم  كلية  ج��ه��ود  �صمن 
اأك��ادمي��ي��ة متخ�ص�صة،  ب��رام��ج  الإم�����ارات ل���ص��ت��ح��داث 
و�صعيها لن�صر ثقافة علوم الف�صاء ل�صتقطاب الكوادر 
املوؤهلة يف هذا املجال، �صارك وفد من وكالة  الوطنية 
الإم������ارات للف�صاء ���ص��ب��اح ام�����ض، يف اج��ت��م��اع ع��ق��د يف 
الأ�صتاذ  ب��ح�����ص��ور  ب���احل���رم اجل��ام��ع��ي،  ال��ك��ل��ي��ة  م��ب��ن��ى 
الدكتور اأحمد مراد – عميد الكلية، واملهند�ض مبارك 
الف�صاء،  ب��رام��ج  اأن��ظ��م��ة  اأول  – اأخ�����ص��ائ��ي  الأح��ب��اب��ي 
الف�صاء  تكنولوجيا  م�صت�صار   - الإم��ام  عمر  والدكتور 
من وكالة الإمارات للف�صاء، وعدد من اأع�صاء الهيئة 
�صمن   وذل��ك  اجلامعة،  يف  الفيزياء  بق�صم  التدري�صية 
مع  الكلية  تعقدها  التي  الدورية  الجتماعات  �صل�صلة 
�صركاءها ال�صراتيجيني يف الدولة.  واأو�صح الأ�صتاذ 
ال��ع��ل��وم بجامعة  – عميد كلية  م���راد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الإم����ارات "اأن ال��ه��دف م��ن ه��ذا الج��ت��م��اع  ه��و تعزيز 
للف�صاء  الإم���ارات  وكالة  مع  ال�صراتيجية  ال�صراكة 
ل��ل��دول��ة يف  الوطنية  الأول���وي���ات  اأه���م  اأح���دى  لتحقيق 
ت��ع��زي��ز ع��ل��وم ال��ف�����ص��اء ون�����ص��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��وم وخا�صة 

املتعلقة منها بالف�صاء ل�صتقطاب الكوادر الوطنية  يف 
جمال القطاع الف�صائي ما يعزز دور الدولة ومكانتها 
امل�صركة  العلمية  الأبحاث  عرب  الف�صائي  القطاع  يف 
الإم��ارات للف�صاء �صريك ا�صراتيجي  ، وتعترب وكالة 

العلوم  كلية  ب��ني  املتميزة  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  وم��ن خ��ال 
ووكالة الإمارات للف�صاء عرب التعاون امل�صتمر واطاق 
 ، املجتمع  يف  الف�صاء  ثقافة  لن�صر  العلمية  امل��ب��ادرات 
برامج  وت��ط��وي��ر   م�صركة  خطط  و���ص��ع  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

ا�صتقطاب  زي��ادة  وت�صاهم يف  اجلانب  تعزز هذا  علمية 
ال��ط��ل��ب��ة امل��ب��دع��ني م���ن اأب���ن���اء الإم�������ارات ل��ه��ذا املجال 
مبارك  املهند�ض  واأ���ص��ار  ال��دول��ة.  وال��ه��ام يف  احل��ي��وي 
الأحبابي اأخ�صائي اأول اأنظمة برامج الف�صاء، م�صت�صار 
اإىل  للف�صاء  الإم���ارات  وكالة  من  الف�صاء  تكنولوجيا 
اجلهود  لكل  للف�صاء  الإم����ارات  وك��ال��ة  ودع��م  ت�صجيع 
واملبادرات التي تقدمها كلية العلوم وجامعة الإمارات 
يف  الوطنية  امل�صلحة  يحقق  امل�صتقبل"  مبا  "جامعة 
الريادة  الف�صاء نحو  اأجيال تقود �صناعة علوم  اإع��داد 
عدة  مناق�صة  الج��ت��م��اع  وتخلل  ال��دول��ة.   يف  والتميز 
العلمية  ب��امل��ن��اه��ج  م��رت��ب��ط��ة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  حم�����اور 
العلوم  كلية  �صتعدها  والتي  الف�صاء  لعلوم  املقرحة 
بجامعة الإم��ارات، ما يعزز من روؤية جامعة الإمارات 
"جامعة امل�صتقبل" كمن�صة بحثية وعلمية متقدمة يف 
وكذلك  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  حتديات  مواجهة 
واعداد  والفعاليات  الت�صال  واأن�صطة  امل��ب��ادرات  بحث 
الربامج التي ت�صاهم يف اكت�صاف املواهب الطابية يف 
ل�صتقطاب  الدولة  مدار�ض  م�صتوى  على  املجال  ه��ذا 
الطلبة لدرا�صة مناهج الفيزياء وعلوم الف�صاء ملختلف 

املراحل العمرية باملدار�ض.  



داخلي، من  تناغم  ذات��ك وتعي�ض يف  مع  تبقى مت�صاحلاً  كي 
ال�صروري اأن تتبع معتقداتك. ول بد من اأن تتذّكر اأنك ل 
ت�صتطيع اأن تن�صح الآخرين وتدعوهم اإىل اتباع م�صار ما يف 

حني ترف�ض اأنت القيام باملثل.

يف هذه احلالة، ُتعترب الن�صيحة )اأن تت�صرف على طبيعتك( 
�صائبة. ولكن ماذا نعني باأن يت�صّرف املرء على طبيعته؟

بان�صجام  الداخلية  معتقداتك  وف��ق  تت�صّرف  اأن  نعني   •
والتزام تامني.

• نعني اأن تدافع عن معتقداتك واأن تكون م�صتعداً لتحّمل 
النتقادات وال�صغوط، اإن واجهتها.

كيف تت�سّرف على طبيعتك؟
غري  اأو  غريبة  تبدو  قد  معتقداتك  اأن  العتبار  يف  ُخذ   •
اأو َمن ل ميلكون  املطلعني عليها  اإىل غري  بالن�صبة  ماألوفة 
بالأحرى  )اأو  النا�ض  من  عدد  يت�صّرف  عنها.  معلومات  اأي 
الكثري منهم( على غرار حيوانات الامو�ض، متبعني اأحدهم 
الآخر، حتى لو اأدى ذلك اإىل اأذية نف�صهم. ل يفكرون وحدهم 
ول يحاولون حتليل معتقداتهم بطريقة ناقدة. عاوة على 
ذلك، يخفقون حتى يف تاأمل اأو التمعن يف ما قد يوؤمنون به، 

اإن �صمحوا لأنف�صهم بالتفكري يف امل�صاألة.
تعي�ض  اأن  ط��ب��ي��ع��ت��ك  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��رف  ع��ل��ي��ك  ي��ف��ر���ض   •
تتيح  التي  ال�صبل  حتديد  العملية  هذه  وت�صمل  معتقداتك. 
ي��راه��ا الآخ����رون وت�صمح  ب��ه بطرائق  ت��وؤم��ن  ل��ك ترجمة م��ا 
لت�صرفاتك بالتاأثري فيهم. رمبا ترك فيهم تاأثرياً كبرياً. 
ولكن حتى لو مل يبّدل �صلوكك )النابع من قلبك وروحك( 
هو  م��ا  وف��ق  الت�صرف  يف  جنحت  ت��ك��ون  ت�صرفهم،  طريقة 
�صائب وحمق يف نظرك. ول ميكننا التقليل من اأهمية ذلك 
بالن�صبة اإىل خريك العام. فاأنت ما تقوم به ل ما تدعي اأنك 

�صتقوم به.
من  ب��دًل  خم��ت��اراً  ب��ه،  ت��وؤم��ن  م��ا  اأخفيت  اإن  املقابل،  يف   •
ذلك اأن حتتفظ به لنف�صك وجتاري املحيطني بك )مهم�صاً 
اإىل  بنظرتك  الأذى  ب��اإحل��اق  ت��خ��اط��ر  ف��اإن��ك  م��ع��ت��ق��دات��ك(، 
م��ع��ت��ق��دات��ك احلقيقية  اإخ��ف��ائ��ك  اإىل  ذل���ك  وي��ع��ود  ن��ف�����ص��ك. 

وت�صرفك بطريقة تتناق�ض معها.
ي�صهلك  معتقداتك،  م��ع  ين�صجم  مب��ا  تت�صرف  عندما   •
واأل تواجه �صعوبة يف ذلك.  به  توؤمن  اأن تف�صح عما  عليك 

وعو�ض النق�صام، تعي�ض يف حالة من التناغم.

كيف تعي�ش معتقداتك؟
مع  ين�صجم  مبا  العي�ض  ح��ول  النظريات  ط��رح  يختلف   •
العملي  النقا�ض  يتمحور  العملية.  احل��ي��اة  ع��ن  معتقداتك 
ذلك عملياً.  باإمكانك تطبيق  كان  اإذا  ما  الأرج��ح حول  على 

اإليك بع�ض القراحات:
كفاية،  ما  باأمر  توؤمن  كنت  اإن  حقيقي:  هو  مبا  ا�صعر   •
من  ال�صعور  ه��ذا  ينبع  ك��ب��رية.  قيمة  لذلك  اأن  يف  �صك  ف��ا 

جوهرك، وهو اأمر بالغ الأهمية بالتاأكيد.
ذلك رمبا  اأن  وفق معتقداتك، مع  للت�صّرف  • كن م�صتعداً 
يتطلب  منك.  الآخ���رون  يتوقعه  اأو  يريده  ملا  خمالفاً  يكون 
تن�َض  ول  تنميتها.  ت�صتطيع  ال��ت��ي  ال�����ص��ج��اع��ة،  الأم����ر  ه���ذا 
جوهر  ي��ع��ّزز  معتقداتك  عليك  متليه  م��ا  وف��ق  ت�صرفك  اأن 

التزامك، وتقديرك لنف�صك، واحرامك لذاتك.
لتقّبل معتقدات الآخرين.  • عاوة على ذلك، كن م�صتعداً 

اأن  اإل  ط��وي��ل،  زم��ن  منذ  مبعتقداتك  بثبات  تتم�صك  رمب��ا 
على  عليك  خ��اط��ئ��ة.  الآخ��ري��ن  معتقدات  اأن  يعني  ل  ذل��ك 
الأقل اأن ت�صغي اإىل ما لديهم ليقولوه. ت�صّجع هذه اخلطوة 

التوا�صل وت�صاعد يف تبديد اأي �صوء فهم.
الإن�صان  ي��ت��ط��ّور  م��ع��ت��ق��دات��ك.  يف  امل��رون��ة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ   •
م��ع خ��و���ص��ه جت���ارب ج��دي��دة، م��ا ي��دف��ع��ه اأح��ي��ان��اً اإىل تغيري 
اأن  على  اح��ر���ض  ل��ذل��ك،  نتيجة  ال��وق��ت.  مب���رور  معتقداته 
حتافظ على مرونة كافية كي تراجع معتقداتك، اإن حملتك 

ت��ع��ت��ربه �صحيحاً  اإع����ادة تقييم م��ا  م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة ع��ل��ى 
راهناً.

اإىل هويتك ومعتقداتك. وهكذا تبقى  • اعمل دوماً ا�صتناداً 
تبني  اإىل  ب��احل��اج��ة  مطلقاً  ت�صعر  ول  نف�صك  م��ع  ���ص��ادق��اً 

معتقد تعتربه خاطئاً.
ال�صواب،  لفعل  وال�صتعداد  النف�ض،  كرم  اأن  دوماً  تذكر   •
اأنك  ���ص��ك يف  وت�����ص��ت��ت��ك. ول  ���ص��ي��اع��ك  والأم�����ل حت���ول دون 

�صتنجح معها يف اأن تعي�ض معتقداتك.

رّكز على املاأكوالت املنا�سبة
تخّيل اأنك جتل�ض على مائدة طعام و�صط جو هادئ واآمن. 

يف هذا املكان اخليايل،
اليمني،  جهة  اإىل  اأي�����ص��اً.  مثالية  الطق�ض  ح���رارة  تكون   
ت��خ��ّي��ل امل���اأك���ولت )ال�����ص��ام��ة( وال��ده��ن��ي��ة: ب��ط��اط��ا مقلية 
مع  معكرونة  بال�صل�صات،  غنية  اأطباق  بالزيت،  م�صبعة 
ن�صمن.  يجعلنا  م��ا  ك��ل  اأي  ح��ل��وي��ات...  م��ربو���ص��ة،  جبنة 

فاكهة،  )ال�صحية(:  املاأكولت  �صتجد  الي�صار،  جهة  واإىل 
خ�صراوات، �صلطات، اأ�صماك م�صوية...

بهدوء  وت�صعر  امل��اأك��ولت  ه��ذه  بتناول  تتلذذ  اأن��ك  تخّيل   
وا�صرخاء.

 اخر الأ�صناف الغنية بالفيتامينات واملعادن طبعاً وا�صعر 
بهدوء  �صت�صعر  مبذاقها.  وا�صتمتع  لك  تقّدمها  مبنافع 

داخلي وت�صتعيد الطاقة.

ا�سرتِخ
حني ت�صعر بحاجة قهرية اإىل الأكل كي ت�صرجع الهدوء 
تغّذي  ك��ي  ف���وراً  دم��اغ��ك  تكبح  اأن  يجب  قلقك،  وت��ه��دئ 
والدهون.  ال�صكريات  ب��دل  والعاطفة  ب��ال��ه��دوء  ج�صمك 

لتحقيق هذه الغاية، حاول التنف�ض من بطنك.
ما  على  الركيز  تعيد  كي  م��اء  ك��وب  ا�صرب  البداية  - يف 

تفعله.
- ابداأ بالزفري كي تطرد تلك الرغبة القهرية يف الأكل، 
ثم خذ نف�صاً كي متتلئ هدوءاً وا�صرخاًء. حاول اأن تفهم 
التهّرب من  الن��دف��اع يخفي رغبتك يف  ذل��ك  ك��ان  اإذا  ما 

عاطفة �صلبية.
اإيجابياً  نف�صاً  وك��ّرره: خذ  كامًا  تنف�صياً  بِّق متريناً  َط- 

وهادئاً واطرد ال�صغط النف�صي ال�صلبي.

 تخّيل اأنك بلغت الوزن املثايل
يهدف هذا التمرين اإىل تخّيل وزن الأحام للت�صالح مع 

اجل�صم وحتديد ال�صكل املثايل.
الكائن اجلديد  تن�ّصق هذه احلياة اجلديدة وت�صّور ذلك 

الذي تطمح اإليه.
انفخ التجارب ال�صلبية التي كانت جزءاً من املا�صي. اطرد 
من ج�صمك وروحك الذكريات ال�صيئة التي ترتبط بوزنك 
الزائد. بعد متارين تنف�صية متعددة من البطن، �صت�صعر 

بتح�صن وت�صتعيد الهدوء وال�صرخاء.

تخّيل اأنك ت�سعد على ميزان كي تعرف وزنك.
اإليه. رّك��ز على  اق��راأ يف عقلك ال��وزن املثايل ال��ذي ت�صبو 

واقتنع  اأمامك  بو�صوح  التي تظهر  ال��وزن اجلديد  اأرق��ام 
باأنك بلغت هذا الوزن.

اإىل  راأ���ص��ك  م��ن  ك��اف��ة،  ج�صمك  ع�صات  ت�صّد  اأن  ح���اول 
اأخم�ض قدميك، واحب�ض اأنفا�صك خلم�ض ثواٍن.

 يف الوقت نف�صه، ر�ّصخ يف عقلك الوزن اجلديد الذي ت�صعى 
اإىل بلوغه. 

�صيت�صّجل يف داخلك!

دّلل ج�سمك
يجب اأن حتب ج�صمك كي تبداأ بفقدان الوزن.

 �صع يديك على ج�صمك بكل حب،
ل  التي  تلك  اأو  وامل�صطربة  املت�صّنجة  املناطق  �صيما  ل   

حتّبها. 
اأن  اأثناء ال�صتحمام. تخّيل  التمرين  ميكنك تطبيق هذا 

�صيل املاء ي�صّخ الراحة يف كل منطقة من ج�صمك.

مــنــ�عــــات
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ال�ساك�سفون االأمريكي �ساريل باركر ذات يوم: )اأن كنت ال تعي�سه، فلن  قال عازف 
نعلم  لكننا  تعي�سه.  اأن  من  به  توؤمن  عما  لتعرب  اأف�سل  طريقة  من  ما  به(.  ت�سدح 
االأمر  اأن هذا  توؤمن به. وال �سك يف  ما  اأن تظّل على م�ستوى  اأحيانًا  ال�سعب  اأن من 
مع  به  توؤمن  ما  يتعار�ش  عندما  خ�سو�سًا  عميق،  وقلق  كثرية  ل�سغوط  يعر�سك 

معتقدات املحيطني بك.

 اإذا اأردت فقدان الوزن الزائد فعليك اأن تتبنى نظامًا غذائيًا �سليمًا ومتار�ش الريا�سة، لكن من ال�سروري 
اإيجابية.  اأفكار  النف�سي وتطوير  التحكم يف �سغطك  اأن ت�ستعيد توازنك اجل�سدي والروحي عرب  اأي�سًا 

اإليك، بع�ش اخلطوات الرئي�سة يف هذا املجال.

حتكم يف و�سعك النف�سي وطور افكارك

تخل�س من وزنك الزائد ومتتع بطاقة ايجابية

ت�شرف على طبيعتك وكن مت�شاحلا مع ذاتك

اخلميس   17   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12099  
Thursday  17   August   2017  -  Issue No   12099
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د�لة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1655  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-او ات�ض ام كونك�صن ذات م�صوؤولية حمدودة م.م.ح 2- ثريانا ماما�صان 
م.م.ح  كونك�صن  ام  اوات�����ض  ل�صركة  امل��دي��رة  وب�صفتها  نف�صها  عن   - ان  بازهافيد  ماما�صان 
باتاك   ال�صيد/بيبني  م.م.ح وميثلها مديرها  املدعي /ميم  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
الدعوى ومو�صوعها قبول  اأقام عليك  قد  نا�صر  اآل  اأنوهي  احمد  يو�صف  وميثله:عبداهلل 
مبلغ  ب�صداد  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املو�صوع  ويف  �صكا  الداء  ام��ر 
يف:2015/9/20  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  الفائدة  ومع  درهما   )450000( وق��دره 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 09.30 �ض 
بالقاعة : Ch 2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1861  مدين جزئي

�صيام   -2 �صري�صتوفر  �صيلفني  �صري�صتوفر  �صيلفني  �صامراج  1-جاكوب   / عليه  املدعي  اىل 
تاماراك�صان او�صا تاماراك�صان جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /لطيف ماليل كوتي 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اجل�صمي  عبداهلل  مو�صى  رج��ب  وميثله:هاين  علي  
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )400000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
وحددت  التام.  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
  Ch 2.D.18 : لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/8/28 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2017/2154 تنفيذ جتاري
���ض.ذ.م.م  2-  املنفذ �صده/1- اك�صنتيال ميدي�صت للو�صاطة التجارية  اىل 
التنفيذ/حازم  ���ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب  ت��داول مي 
�صاح الدين وانلي وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن   قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )424225.99(
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
مذكرة �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/921  ��شتئناف جتاري    
الع�صبان  جمهول  زي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ري��ا���ض   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
وميثله:عبداهلل  كونوفالوف  روم���ان   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  ال�صويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي 

بالدعوى رقم 2017/321 جتاري كلي بتاريخ:2017/5/9     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/9/4 ال�صاعة 10.30 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2016/1801  ��شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ال�صركة العربية الكورية للمقاولت العامة ذ.م.م- 
جينكو  جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / ماموت ملقاولت البناء 
رقم 2016/193  بالدعوى  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  قد  ���ض.ذ.م.م 

جتاري كلي بتاريخ:2016/11/30     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/273  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اميريت�ض اجنينريينج ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/الكو للنقل العام )املو�صى( �ض.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعى عليها مببلغ وقدره )70.325( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق:2016/6/20 وحتى ال�صداد 
التام مع الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة 
يوم الثاثاء املوافق 2017/9/12 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/2552  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد �صعيد عبا�ض عثمان جمهول حمل القامة مبا ان 
الهرمودي  علي  ر�صول  الوطني وميثله:عبداهلل حممد  الحتاد  /بنك  املدعي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)18734( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.69% من تاريخ 
املوافق  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�صة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع 
فاأنت مكلف  لذا    Ch 1.C.14  : بالقاعة  ال�صاعة 08.30 �ض   2017/9/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2017/2283  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  الف�صل للنقليات - موؤ�ص�صة فردية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اجلليل العاملية للتجارة العامة ذ.م.م )حاليا( - اجلليل العاملية للتجارة 
العامة - موؤ�ص�صة فردية )�صابقا( قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )200.000( درهم وفائدة قانونية 9% �صنويا من 
وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  ال�صتحقاق احلا�صل يف:2010/7/10 وحتى  تاريخ 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�صاعة 
08.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  �لدعوى 2017/242  تظلم جتاري
�صرياز  ال�صيد  ميثلها  اإن��ك  انفي�صتينج  ف��ري  م��اي  1-���ص��رك��ة   / �صده  املتظلم  اىل 
جمهويل  قا�صم  �صرياز  ال�صيد  ميثلها  الفندقية  لل�صقق  �صيل�صي  ب��رج   -2 قا�صم 
املتظلم / هايرب ماركت الرباعم بال�صارقة )�صابقا( هايرب  حمل القامة مبا ان 
ماركت �صلة التوفري حاليا قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�صوعه تظلم 
من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/198 والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها 
  Ch 1.B.6 : جل�صة يوم الحد املوافق 2017/8/20   ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/507  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جولد �صفاير لتجارة الكرونيات �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/

جمال دين مغل �صلطان احمد مغل جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�صالح/ارامك�ض  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف   2017/3/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
المارات �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )129088.23( درهم 
يف:2017/2/4  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحتى ال�صداد التام ف�صا عن الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2017/5464   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها : �سريي جاني�ش لالعمال الفنية - ذ م م - �سفتها امل�ستاأجرة 

)جمهولة حمل االقامة( 

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/5466   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهما : 1- عزيز بلو�سي لتجارة النباتات واالع�ساب الطبيعية - �ش ذ م م - �سفتها امل�ستاأجرة 

2- تنوير عزيز عزيز الرحمن - �سفته حمرر ال�سيكات  )جمهوال حمل االقامة( 
 

  

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2017/5465   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها : علياء ابراهيم حمد يعقوب الزعابي  - �سفتها امل�ستاأجرة 

)جمهولة حمل االقامة( 

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 131
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيد حممد رفيق ح�صن - بنغادي�ض  اجلن�صية ، تنازل 
�صيد  بن  الدين  معني  حممد  اأبوالفرح  ال�صيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن 
حممد رفيق - بنغادي�ض اجلن�صية بن�صبة )100 %( يف رخ�صة )جدة للخراطة الهند�صية( 

املرخ�صه برقم )526276( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية ال�صارقة . 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرا�ض على ذلك 

عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب �لكاتب �لعدل   

�ز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية ��لتعا�ن �لد�يل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل ��لت�شديقات    

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : هريومك�ش للتجارة العامة - �ش �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 801 ملك ات�ض ات�ض لا�صتثمار - بردبي - املركز التجاري   ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 685186  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  القت�صادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 1111799 مبوجب هذا 
ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/8/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/13 وعلى من 
لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  حممد �سديق قا�سم العاملية 
العنوان :   مكتب ملك ال�صيخ من�صور بن احمد ال ثاين - ديرة  لتدقيق احل�سابات  
امل�صتندات  - الرقة -  هاتف  2219920-04 فاك�ض : 2219934-04  م�صطحباً معه كافة 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  
ال��رق��ة -  هاتف    - دي���رة   - ث��اين  ال  اح��م��د  ب��ن  ال�صيخ من�صور  :   مكتب ملك  ال��ع��ن��وان 
2219920-04 فاك�ض : 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
للتجارة  هريومك�ش  لت�صفية  اأع��اه  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي 
العامة - �ش �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/8/13 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/13  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�إعالن بالن�شر
رقم 2017/5459   

املنذر : احمد علي ح�صن الزرعوين 
املنذر اليه : ثابت حممد �صامل املهري 

املو�صوع : بتاريخ �صابق ا�صتاأجر املنذر اليه من املنذر مكتب رقم )211( الكائن مببنى احمد الزرعوين والواقع 
علىقطعة ار�ض رقم )666-117( يف منطقة املرر بدبي ، مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 2018/4/9   ينذر 
 ، عليها  ت�صلمها  التي  باحلالة  املنذر  وت�صليمها  املذكورة  املوؤجرة  العني  اخ��اء  ب�صرورة  اليه  املنذر   / املنذر 
و�صداد امل�صتحقات اليجارية واي مبالغ اخرى مر�صدة بذمته مع ا�صاح ما قد يكون حلق بالعني من تلف 
وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني حتى تاريخ الخاء التام وذلك يف خال مدة 
اق�صاها )30( يوما من تاريخ ا�صتامه هذا النذار العديل ، وال �صي�صطر املنذر ا�صف اىل اتخاذ الجراءات 
وال�صرر  والتعوي�ض اجلابر للعطل  ايجارية  ي�صتجد من قيمة  الازمة للمطالبة مبا ذكر وما  الق�صائية 

وحتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�إنذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/5022   

املنذرة : مركز برجمان - �ض ذ م م 
املنذر اليها : مطعم ما�صال هاو�ض 

املو�صوع : انذار وتكليف بالوفاء 
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليه بهذا النذار لتنذره مبوجبه على �صرورة �صداد 
القيمة اليجارية امل�صتحقة عن الفرة من 2016/2/22 اىل 2018/2/21 مبلغ 
)1.510.250.00 درهم( وما ي�صتجد من اجرة ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ 
، وال �صوف ت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية  هذا الن��ذار 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  امل��اأج��ور  واخ���اء  امل�صتحقة  الي��ج��ار  ب��ب��دلت  للمطالبة 

واتعاب املحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �إعالن بالن�شر بالحالة 
 2017/216 جتاري جزئي

اىل املدعي عليها / مريتك ميدل اي�صت ذ م م 
وميثلها قانونا / اندرييا�ض كيجل )املاين اجلن�صية ( 

حيث ان املدعية :  بايرن لتاأجر املعدات - �ض ذ م م  
قد اقام عليك الدعوى احلقوقية املرفوعة �صدك رقم 2017/216  جتاري جزئي - وعليه 
يقت�صي ح�صورك اىل  الدائرة التجارية اجلزئية الوىل مبحكمة راأ�ض اخليمة يوم اخلمي�ض 
الدعوى  على  ولاجابة   10.30 �صباحا  والن�صف  العا�صرة   ال�صاعة  م   2017/8/24 املوافق 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك
حرر بتاريخ : 2017/8/15.   

   مدير �إد�رة �لدعوى   
حممد �ل�شيد �لد�ح        

 حكومة  ر��ص �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 يف  �لدعوى 2017/974  جتاري كلي 

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

املدعي عليه / حم�صن حممد حم�صن ال�صعدي  
مت ندبنا خبري م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه  واملرفوعة من / البنك التجاري 
،  ندعوكم حل�صور اجتماع  الدويل - �ض م ع  �صد حم�صن حممد حم�صن ال�صعدي 
اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه 
وذلك يوم الثاثاء  املوافق 2017/8/22 م  يف متام ال�صاعة 00 : 11 �صباحا ، ويرجى 
 - لاجتماع  ح�صوركم  عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم 
دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 

2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
�خلاجة حما�شبون قانونيون �م�شت�شار�ن �د�ريون       

 �جتماع خربة 
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

   يف  �لدعوى 2017/501  ��شتئناف جتاري      
�صد امل�صتاأنف �صدهم  : اك�صنتيال ميدي�صت للو�صاطة التجارية - �ض ذ م م / 

�صركة تداول مي �ض ذ م م / اك�صنتيال ميدي�صت لا�صتثمار - �ض م م 
املقامة من : ابراهيم خليل عي�صى العدم 

مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي ال�صتئنافية حتت رقم 2017/501  ا�صتئناف 
جتاري ، وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�صابيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام قانون 
الثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�صور اجتماع خربة  او 
من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه  وذلك يوم الثنني  
امل�صتندات  ، ويرجى منكم اح�صار كافة  ال�صاعة 30 : 11 �صباحا  املوافق 2017/8/21  يف متام 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لاجتماع -  دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، 

الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876
�خلبري �حل�شابي ��مل�شريف  
حممد �شعيد �ل�شريف 

 �جتماع خربة 

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عـــــــالن    

انه يف يوم الثاثاء  املوافق 2017/7/15 م 
اإماراتي اجلن�صية - بطاقة   ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد علي عبداهلل يعروف النقبي - 
�صعيد  عبداهلل  علي   / ورث��ة  عن  وكيا  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته   784194282943863 رق��م  الهوية 
يعروف النقبي  - وب�صفتهم مالك / مغ�صلة اخلري - رخ�صة جتارية رقم )241864( �صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية - فرع دبا احل�صن - ال�صارقة ون�صاطه التجاري : غ�صيل املاب�ض ، كي املاب�ض  - 
باأنه تنازل عن ح�ص�صهم يف / مغ�صلة اخلري والبالغة 100% وذلك لل�صيد/ را�صد را�صد ح�صن البادي 
اليه مطلقة  الهوية رقم : 784195010737419 -  وللمتنازل  ، ويحمل بطاقة  الإم��ارات  ، وجن�صيته : 
احلرية يف الت�صرف يف ح�صته امل�صار اليها عاه وله حق الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف ملكه. وعما 
لن�ض املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى 
ن�صر هذا العان للعلم وعلى كل من له حق العرا�ض على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب 

العدل خال ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان  وال�صت�صتكمل الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل   
حمكمة دباحل�شن �لحتادية �لبتد�ئية   

  �ل�شئون �لفنية ��لتعا�ن �لد�يل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل ��لت�شديقات
حمكمة دبا �حل�شن �لبتد�ئية   

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية / مكتب �إد�رة �لدعوى 

 �إعادة �عالن �مل�شتاأنف �شده للح�شور �أمام �ملحكمة ن�شر�   
الدعوى ال�صتئنافية رقم )448( ل�صنة )2017( ا�صتئناف مدين عجمان 

�صادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�صية رقم )329( ل�صنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 
امل�صتاأنف / موؤ�ص�صة املجد للتجارة العامة 

امل�صتاأنف �صدها / فائز ح�صن عنر 
العنوان / ن�صرا 

يوم  ال�صتئنافية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  يف  ال��دع��وى  مدير  ام��ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  �ض   9.40 ال�صاعة    2017/8/22 الثاثاء   
م��ذك��رة جوابية على  وم��ن �صمنها  الع���ان  ا�صتام  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  امل�صتندات خ��ال ع�صرة 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ح�صورك  عدم  حال  ويف   ، امل�ص�تاأنف  من  املرفوعة  ال�صتئنافية  الدعوى 

وكيلك املعتمد فان ال�صتئناف �صي�صمع يف غيبتك ، حرر العان يف  2017/8/8
 مكتب �د�رة �لدعوى �ل�شتئنافية

  �ز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية / مكتب �إد�رة �لدعوى 
 �إعادة �عالن �مل�شتاأنف �شدها للح�شور �أمام �ملحكمة ن�شر�   

الدعوى ال�صتئنافية رقم )448( ل�صنة )2017( ا�صتئناف مدين عجمان 
�صادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�صية رقم )329( ل�صنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 

امل�صتاأنف / موؤ�ص�صة املجد للتجارة العامة 
امل�صتاأنف �صدها / �صركة عنر ل�صترياد وت�صدير الديزل - �ض م م  

العنوان / ن�صرا 
انت مكلف باحل�صور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية يوم الثاثاء 
2017/8/22  ال�صاعة 9.40 �ض �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�صتندات خال 
ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتام العان ومن �صمنها مذكرة جوابية على الدعوى ال�صتئنافية 
فان  املعتمد  وكيلك  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ح�صورك  ع��دم  ح��ال  ويف   ، امل�ص�تاأنف  م��ن  املرفوعة 

ال�صتئناف �صي�صمع يف غيبتك ، حرر العان يف  2017/8/8
 مكتب �د�رة �لدعوى �ل�شتئنافية

  �ز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية / مكتب �إد�رة �لدعوى 
 �إعادة �عالن �مل�شتاأنف �شده للح�شور �أمام �ملحكمة ن�شر�   

الدعوى ال�صتئنافية رقم )448( ل�صنة )2017( ا�صتئناف مدين عجمان 
�صادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�صية رقم )329( ل�صنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 

امل�صتاأنف / موؤ�ص�صة املجد للتجارة العامة 
امل�صتاأنف �صده /اأحمد فائز عنر 

العنوان / ن�صرا 
انت مكلف باحل�صور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية يوم الثاثاء 
2017/8/22  ال�صاعة 9.40 �ض �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�صتندات خال 
ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتام العان ومن �صمنها مذكرة جوابية على الدعوى ال�صتئنافية 
فان  املعتمد  وكيلك  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ح�صورك  ع��دم  ح��ال  ويف   ، امل�ص�تاأنف  م��ن  املرفوعة 

ال�صتئناف �صي�صمع يف غيبتك ، حرر العان يف  2017/8/8
 مكتب �د�رة �لدعوى �ل�شتئنافية

  �ز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية / مكتب �إد�رة �لدعوى 

 �إعادة �عالن �مل�شتاأنف �شده للح�شور �أمام �ملحكمة ن�شر�   
الدعوى ال�صتئنافية رقم )448( ل�صنة )2017( ا�صتئناف مدين عجمان 

�صادر بتاريخ 2017/5/9 م ، يف الق�صية رقم )329( ل�صنة )2017( م جتاري جزئي - عجمان 
امل�صتاأنف / موؤ�ص�صة املجد للتجارة العامة 

امل�صتاأنف �صدها / خالد يو�صف علي بن هويدن  
العنوان / ن�صرا 

انت مكلف باحل�صور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية يوم الثاثاء 
2017/8/22  ال�صاعة 9.40 �ض �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�صتندات خال 
ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتام العان ومن �صمنها مذكرة جوابية على الدعوى ال�صتئنافية 
فان  املعتمد  وكيلك  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ح�صورك  ع��دم  ح��ال  ويف   ، امل�ص�تاأنف  م��ن  املرفوعة 

ال�صتئناف �صي�صمع يف غيبتك ، حرر العان يف  2017/8/8
 مكتب �د�رة �لدعوى �ل�شتئنافية

  �ز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن جمموعة  )بالن�شر(            
    اىل املنفذ �صدها: كون�صوليدايتد انترينا�صيونال للمقاولت  - �ض ذ م م  
-  مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�صحة بالك�صف ادناه، وذلك للزامك ب�صداد 
املبالغ املو�صحه به خال )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �صتتخذ الجراءات 

التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم التنفيذ 
2016/2271 تنفيذ عمايل  
2016/2269 تنفيذ عمايل 

2016/2270 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ   
 �صوران �صينغ بيهم �صينغ 

دولت خان ياد مري 
خمان �صينغ بهادر �صينغ 

 ر�سم التنفيذ   
834 درهم 
905 درهم 

995 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 9043 درهم 
9692 درهم 

11349  درهم 

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 مذكرة  �إعادة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/  اظهر حممود ملقاولت البناء - �ض ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/8/23   ال�صاعة 8.30  

م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال 

تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري )وامرت املحكمة بتق�صري مدة الإعان( 

ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�صية
 7357/2017/13 
 7358/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 نعمان �صهزاد غاب خان 
افتاب احمد غاب خان 

مبلغ املطالبة
9000 درهم + تذكرة العودة 
9000 درهم + تذكرة العودة 

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 مذكرة �إعادة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ مطعم ومقهي جراند ابو �صقرة   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة  2017/8/20 ال�صاعة 8.30  

م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال 

تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري )مع تق�صري مدة الإعان( 

ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�صية
 6955/2017/13 
6761/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 عبداملن�صف م�صطفى ابراهيم هاليه
عادل مرزوق عبدالواحد احمد رم�صان

مبلغ املطالبة
15910 درهم + تذكرة العودة 
11885  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�إعالن بالن�شر
رقم 2017/5471 

املنذر : موؤ�ص�صة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : الكرامه فا�ض لالعاب - �ض ذ م م 

درهم   32784 وق����دره  مبلغ  ب�����ص��داد  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  - تخطر   : امل��و���ص��وع 
واملر�صد بذمته من القيمة اليجارية لغاية 2017/9/30 وذلك خال موعد 
اق�صاه ثاثون يوما من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صت�صطر املنذرة اىل اتخاذ 
الإجراءات القانونية الازمة التي حتفظ لها حقها ، واملطالبة باخاء العقار 
طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�صنة 2007 واعتبارا العقد منتهيا 

من تلقاء نف�صه ورفع الدعوى املو�صوعيه. 
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�إعالن بالن�شر
رقم 2017/5470 

املنذر : موؤ�ص�صة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : جي بي ا�ض و اي�صتري للخدمات املعلوماتية - �ض ذ م م   

درهم   13074 وق����دره  مبلغ  ب�����ص��داد  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  - تخطر   : امل��و���ص��وع 
ثاثون  اق�صاه  موعد  خال  وذل��ك  اليجارية   القيمة  من  بذمته  واملر�صد 
الإجراءات  اتخاذ  اىل  املنذرة  �صت�صطر  وال  الن��ذار  ن�صر هذا  تاريخ  يوما من 
القانونية الازمة التي حتفظ لها حقها ، واملطالبة باخاء العقار طبقا لن�ض 
تلقاء  العقد منتهيا من  ل�صنة 2007 واعتبار  القانون رقم 26  امل��ادة 1/25 من 

نف�صه ، ورفع الدعوى املو�صوعيه. 
  �لكاتب �لعدل

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

��شافة ��شم �ل�شهره - �عـــــــــالن تغيري ��شم
تقدمت املواطنة/ خديجة نا�صر �صالح دعو�ض  بطلب اىل حمكمة 
القبيلة  م�صمى  با�صافة  التوثيقات  ق�صم   - البتدائية  اأبوظبي 
دعو�ش  �سالح  نا�سر  )خديجة  ا�صمها  لي�صبح  )العامري( 
املذكور  الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرا�ض  لديه  فمن   - العامري( 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر العان .
ر��شة حممد � لعبيديل - منفذ �إجر�ء�ت  

حممد �شامل �ملن�شوري- قا�شي توثيقات         

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل ��لتوثيق

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �إخطار عديل

رقم 2017/21092   
ال�صباغ - م�صري اجلن�صية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�صدقة من الكاتب العدل دبي - ب�صفته 
وكيل عن م�صرف الإم��ارات ال�صامي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�صدقة من الكاتب 

العدل دبي  
رقم  ه��ات��ف   - الحت���اد  ���ص��ارع  ال�صناعية   - القيوين  ام   - ال�صحن  خل��دم��ات  اك�صربي�ض  فا�صت   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

)0504800088( - ) احمد جمعه عبداهلل رم�صان ال�صويدي - اجلن�صية : الإمارات (   
مو�صوع : مطالبة مببلغ  41.377  درهم 

املبلغ املر�صد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )41.377(  مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد 
درهم )واحد واربعون الف وثاثمائة و�صبعة و�صبعون درهما ل غري( وذلك خال مدة �صبعة ايام من تاريخ 
هذا العان - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة للمنذر 
)دايها�صتو جران ماك�ض / ابي�ض/ خ�صو�صي / 2015( رقم A/57873 ترخي�ض ام القيوين  طبقا لن�ض املادة 

175&172 من قانون املعامات التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �إخطار عديل

رقم 2017/21104   
ال�صباغ - م�صري اجلن�صية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�صدقة من الكاتب العدل دبي - ب�صفته 
وكيل عن م�صرف الإم��ارات ال�صامي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�صدقة من الكاتب 

العدل دبي  
رقم  ه��ات��ف   -  502 رق��م  مكتب  ب��ردب��ي   - دب��ي   - ح  م  ���ض   - �صوليو�صنز  ب���اور  ا�صو�صياتيد   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

 )0565859483(
مو�صوع : مطالبة مببلغ  65.548  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املر�صد  املبلغ  ���ص��داد  ب�صرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)65.548( درهم )خم�صة و�صتون الف وخم�صمائة وثمانية واربعون درهما ل غري( وذلك خال مدة �صبعة 
ايام من تاريخ هذا العان - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها 
واملرهونة للمنذر )فولك�ض واجن جيتا / ا�صود /خ�صو�صي( رقم I/25760 تريخي�ض ال�صارقة - طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �إخطار عديل

رقم 2017/21938   
ال�صباغ - م�صري اجلن�صية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
 - دب��ي  العدل  الكاتب  من  م�صدقة   )2016/1/231142( رق��م  وكالة  مبوجب  القانونية  وال�صت�صارات 
الكاتب  من  م�صدقة   )1603002576( رق��م  وكالة  مبوجب   - التجاري  ابوظبي  بنك  عن  وكيل  ب�صفته 

العدل ابوظبي  
املنذر اليه : رو�صيل باميزا بونغانوي - فلبيني اجلن�صية - العنوان : راأ�ض اخليمة - دهان - ال�صارع الكويتي - 

بالقرب من مركز �صرطة املعمورة - هاتف رقم )0551859668(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  46.247.69  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )46.247.69( 
درهم )�صتة واربعون الف ومئتان و�صبعة واربعون درهما وت�صعة و�صتون فل�ض ل غري( وذلك خال مدة �صبعة 
التايل موا�صفاتها  ال�صيارة  ا�صفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا الع��ان - وال �صن�صطر 
واملرهونة للمنذر )ميت�صوبي�صي لن�صر/احمر/خ�صو�صي( رقم 3/17961 ترخي�ض ال�صارقة - طبقا لن�ض املادة 

175&172 من قانون املعامات التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �إخطار عديل

رقم 2017/20450   
ال�صباغ - م�صري اجلن�صية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
 - دب��ي  العدل  الكاتب  من  م�صدقة   )2016/1/231142( رق��م  وكالة  مبوجب  القانونية  وال�صت�صارات 
الكاتب  من  م�صدقة   )1603002576( رق��م  وكالة  مبوجب   - التجاري  ابوظبي  بنك  عن  وكيل  ب�صفته 

العدل ابوظبي  
املنذر اليه : ا�صحق جورج عي�صى - لبناين اجلن�صية - راأ�ض اخليمة - دهان - بالقرب من �صوبر مراكت فوزي 

- هاتف رقم )0551859868(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  85.176  درهم 

املبلغ املر�صد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )85.176(  مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد 
درهم )خم�صة وثمانون الف ومائة و�صتة و�صبعون درهما ل غري( وذلك خال مدة �صبعة ايام من تاريخ هذا 
العان - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة للمنذر )مازدا 
هات�صباك / ا�صود( رقم D/41476 ترخي�ض دبي -  طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �إخطار عديل

رقم 2017/21858   
ال�صباغ - م�صري اجلن�صية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
 - دب��ي  العدل  الكاتب  من  م�صدقة   )2016/1/231142( رق��م  وكالة  مبوجب  القانونية  وال�صت�صارات 
الكاتب  من  م�صدقة   )1603002576( رق��م  وكالة  مبوجب   - التجاري  ابوظبي  بنك  عن  وكيل  ب�صفته 

العدل ابوظبي  
املنذر اليه : مايكل جروم دوبري - امريكي اجلن�صية - العنوان : ابوظبي - الكرامة فيا رقم 9 - هاتف رقم 

  )0501954771(
مو�صوع : مطالبة مببلغ  85.253.59  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )85.253.59( 
خال  وذل��ك  غري(  ل  فل�ض  وخم�صون  وت�صعة  درهما  وخم�صون  وثاثة  ومئتان  الف  وثمانون  )خم�صة  دره��م 
التايل  ال�صيارة  بيع  الج���راءات  كافة  ا�صفني لتخاذ  �صن�صطر  وال   - الع��ان  تاريخ هذا  اي��ام من  �صبعة  مدة 
موا�صفاتها واملرهونة للمنذر )دودج �صارجر / ازرق / خ�صو�صي( رقم 15/61702 ترخي�ض ابوظبي طبقا لن�ض 

املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      

فى �لدعوى رقم  2017/183   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ:احمد عاي�ض نا�صر قرا�ض 

عنوانه : ال�صعودية - جده - �صارع ال ثاين - بناية جمموعة �صدا -  الطابق الول ويعلن على وكيله املحامي/ عبدالرحمن 
املطوع / امارة دبي - ديرة - �صارع املرقبات - بناية بوهليبة بازا - الطابق امليزانني ام 04 

املنفذ �صده : حممد عبداهلل يحي ال �صميع - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الق�صي�ض - النهدة 1 - بناية �صما 
ريزيدن�ض - مقابل النادي الهلي - الطابق الرابع - �صقة 403 

�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/8/21 املوافق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�صة يف عقار -  الثمن وامل�صارييف خال ع�صرة 
)اأحمد عاي�ض نا�صر قرا�ض( - املنطقة : الق�صي�ض ال�صناعية اخلام�صة - رقم الر�ض : 99 - امل�صاحة : 3.600.50 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها ب�� )3.420.475( درهم  
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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عنوانه : ال�صعودية - جده - �صارع ال ثاين - بناية جمموعة �صدا -  الطابق الول ويعلن على وكيله املحامي/ عبدالرحمن 

املطوع / امارة دبي - ديرة - �صارع املرقبات - بناية بوهليبة بازا - الطابق امليزانني ام 04 
املنفذ �صده :  بدوي حممد عديل بدوي دلل  - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الق�صي�ض - النهدة 1 - بناية �صما 

ريزيدن�ض - مقابل النادي الهلي - الطابق الرابع - �صقة 403 
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الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�صة يف عقار -  الثمن وامل�صارييف خال ع�صرة 
)اأحمد عاي�ض نا�صر قرا�ض( - املنطقة : الق�صي�ض ال�صناعية اخلام�صة - رقم الر�ض : 99 - امل�صاحة : 3.600.50 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها ب�� )3.420.475( درهم  
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�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/8/21 املوافق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
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)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
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 رئي�ص �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
    �لق�شية  رقم  2016/526  جتاري كلي - �ملقيدة يف 2016/3/10 

ال�صادة / يونيك ورلد وايد للو�صاطة العقارية  
دبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج الغدير - مقابل فندق كراون بازا - الطابق  الول - مكتب رقم 

104 ، فاك�ض :        هاتف : 043324151
بال�صارة اىل الق�صية املذكورة اعاه واملرفوعة من ايرث ديفلوبرز - �ض ذ م م �صدكم وحيث اين 
اخلبري املنتدب من حمكمة ابوظبي البتدائية - الدائرة التجارية الكلية الثالثة للقيام باملهاه 
املحددة باحلكم التمهيدي بالق�صية املذكورة ، فقد مت حتديد يوم الحد املوافق 2017/8/27 
ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحا كموعد لاجتماع بطريف الدعوى ثم القيام باملعاينة وذلك 
باأبوظبي - املحكمة القدمية - الطابق الول - ادارة اخلرباء - قاعة اجتماعات رقم 16 - وعليه 
الوراق  وكل  ال�صهود  من  تراهم  من  واح�صار  املحددين  واملوعد  املكان  يف  احل�صور  يرجى 

الثبوتية مع ا�صولها ذات العاقة مرجمة اىل اللغة العربية ان مل تكن. 
�خلبري �ملنتدب / م�شطفى حممد �شالح حممود  
 Email:Mustafa.absoat@gmail.com - 0508131755 : ت

�جتماع خرب �معاينة 

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/391 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �صركة كافريي للمقاولت العامة - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاه ل�صالح/جي بي ام ئي ل�صناعات الن�صاءات املعدنية - �ض ذ م م - بالزام املدعي عليها 
الفا  وثمانون  و�صتة  1.586.658.82 )مليون وخم�صمائة  وق��دره  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي   بان 
و�صتمائة وثمانية وخم�صون درهما واثنان وثمانون فل�صا( والفائدة على هذا املبلغ بواقع %9 
بامل�صاريف ومبلغ  املدعي عليها  والزمت  التام  ال�صداد  تاريخ 2014/9/18 وحتى  �صنويا من 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري 
قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/925 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليهما/1- �صركة الفاح واي للزجاج واملرايا - �ض ذ م م 2- ابوبكر مولدوكام ح�صن 
كوتي - جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/8  
املدعي عليهما  بالزام   : اول  املحدودة  انربا�صت  �صركة  ل�صالح/  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف 
بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 170924 درهم )مائة و�صبعون الف وت�صعمائة 
واربعة وع�صرون درهم تي الف درهم( قيمة ال�صيكات �صند الدعوى والفائدة القانونية بواقع 
وامل�صاريف  الر�صوم  عن  ف�صا  التام  ال�صداد  وحتى  �صيك  كل  ا�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9
وثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ثانيا : ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 125 ل�صنة 
2017 جتاري يف حدود الدين املق�صيى به.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��ان �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثاثني 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/129 جتاري جزئي                                                

م  2-اك�صنتيال ميدي�صت  م  ذ  �ض   - التجارية  للو�صاطة  اك�صنتيال ميدي�صت  املحكوم عليهم/1-  اىل 
لا�صتثمار - �ض ذ م م  3- تداول مي - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/7 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/خليل عي�صى العدم بالزام 
م  م  ذ  �ض   - التجارية  للو�صاطة  ميدي�صت  اك�صنتيال    ، م  م  ذ  �ض  مي  ت��داول  )�صركة  عليهم  املدعي 
ي��وؤدوا للمدعي )خليل  بان  بينهم  بالت�صامن فيما  م(  م  ذ  اك�صنتيال ميدي�صت لا�صتثمار - �ض  و   ،
عي�صى العدم( مبلغ وقدره 32.752.63 اثنان وثاثون الف و�صبعمائة واثنان وخم�صون دولر امريكي 
وثاثة و�صتون �صنتا او ما يعادله بالدرهم الإماراتي ب�صعر ال�صرف وقت التنفيذ ، والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ 2017/1/11 وحتى متام ال�صداد والزمتهم بامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��ان  هذا  لن�صر  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/337 مدين كلي                              

مبا  القامة  حمل  جمهول  من�صوترا   ف��راج  قندهار  �صاجنيف   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
اأعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  اك��وا فين�صرز انرنا�صونال - م م ح - ق��د  امل��دع��ي /  ان 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/8/14  بندب اخلبري احل�صابي �صاحب 
، وتكون مهمته بعد الطاع على اوراق الدعوى وم�صتنداتها واملحكمة قدرت  الدور 
املحكمة  بخزينة  �صدادها  املدعية  الزمت  اتعابه  ذمة  على  دره��م  الف  ع�صرة  مبلغ  له 
وحددت جل�صة 2017/8/21 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة عدم �صداد المانة وجل�صة 
2017/9/11 يف حالة �صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره وابقت الف�صل يف امل�صاريف.  
وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنني  املوافق 2017/8/21  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف 

.Ch1.C.15 القاعة
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/850 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 -  �صركة ال�صرق الو�صط واوربا للتجارة العامة - ميتكو - ذات م�صوؤولية 
حمدودة 2-بي�صتون التجارية - �ض ذ م م 3- عبدالرحيم غامر�صا كرامند 4- عبا�ض ر�صا 
اأجنبية  اي��ران - ف��رع �صركة  اي���رواين  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي / بنك ملي 
وميثله : من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين - مبا ان املدعي / بنك ملي ايران - فرع 
بتاريخ  املحكمة حكمت  باأن  اأعاه وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اقام  اأجنبية  قد  �صركة 
2017/6/13 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل الف�صل يف 
املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول وعلى ان تكون مهمته وفق 
املنتدب ماأمورية واودع تقريره  ال�صادر بتلك اجلل�صة )وقد با�صر اخلبري  منطوق احلكم 
مبلف الدعوى(  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/9/14 ال�صاعة 30 : 

الدعوى.  9 �صباحا يف القاعة Ch2.E.21لنظر 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/851 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - هارينجتون للتجارة العامة - �ض ذ م م  - 2- حممد ر�صا ايرواين 3- 
جميد عزت اله �صوكت لو  4- فرهنك على اح�صان ر�صائي امريي جمهويل حمل القامة 
اي��ران - فرع �صركة  اجنبية وميثله : من�صور عبداهلل حممد   املدعي / بنك ملي  ان  مبا 
اأحمد الزرعوين - مبا ان املدعي / بنك ملي ايران - فرع �صركة  اجنبية  قد اقام الدعوى 
التمهيدي  احلكم   2017/8/14 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اه  امل��ذك��ورة 
التايل الطاع على ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل 
مقر املدعية  واملدعي عليها ان لزم المر والطاع على املرا�صات الورقية واللكرونية 
ان وجدت ال�صجات والدفاتر التجارية الورقية واللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها 
املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  املحكمة  لها  وح��ددت  ب�صدادها.   املدعي  وال��زم��ت  الف  ع�صرة 

.Ch2.E.22 2017/8/21  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
مذكرة �عالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/228  نز�ع تعيني خربة جتاري                      
اىل املتنازع �صده/1-  نيتي�ض كومار اجاروا 2- �صركة اإنوفاي�صنز ماناجيمينت �صريفي�صز �ض م ح 
3- �صركة اإنوفاي�صنز تكنكال �صريفي�صز - �ض ذ م م  4-�صان�صال ناندا 5- �صرافان خان 6- جوبيناث 
 الفنية - د م م 7- جوبيناث ملقاولت البناء - د م م 8- جوبيناث لاعمال الكهروميكانيكية - د م م 
  9- جوبيناث الفنية للمقاولت العامة د م م ابوظبي 10- جوبيناث الفنية للمقاولت العامة  د م م 
 : وميثله  ناير  جوبيناتان  فيتيل  تيكيمار  املتنازع/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل   - الفجرية 
عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي - قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�ص�ض مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب  و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء   املوافق 2017/8/29   ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب امل�صلح  لذا 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
رئي�ص �لق�شم                                                

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
مذكرة �عالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/289  نز�ع تعيني خربة جتاري                      
اىل املتنازع �صده/1-  بي�صت 7 للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهويل حمل 
 : م وميثله  م  ذ  �ض   - التاأمني  لو�صطاء  وي��ل  املتنازع/ ج��ود  ان  الق��ام��ة مبا 
ع��ب��داهلل ع��ل��ي ع��ب��دال��وه��اب ع��ب��داهلل ال�����ص��وي��دي - ق��د اق���ام عليك الدعوى 
وامل�صايف  بالر�صوم  املدعى عليه  ال��زام  بندب خبري متخ�ص�ض مع  املطالبة 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�صة ي��وم ال��ث��اث��اء  امل��واف��ق 2017/8/22  
ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب امل�صلح  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
رئي�ص �لق�شم                                                

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
مذكرة �عالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/313  نز�ع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �صده/1-  �صركة اما�صيكو بيع و�صراء العقارات والرا�صي - �ض ذ م م - 
فرع دبي  جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ �صركة ميثاق للتاأمني التكافلي 
- �ض م ع وميثله : علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد اقام عليك الدعوى 
وامل�صايف  بالر�صوم  عليها   املدعى  ال��زام  مع  متخ�ص�ض   خبري  بندب  املطالبة 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق 2017/8/23  ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�صلح   مبكتب  ���ض   8.30
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل.  
رئي�ص �لق�شم                                                

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
مذكرة �عالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/114  نز�ع تعيني خربة جتاري                      
اك���رب ع��ل��ي فاترامبيل  ���ص��م��ت��ه 2-  امل��ت��ن��ازع �����ص����ده/1-  اح��م��د ح����ارب حم��م��د  اىل 
جمهويل  م    م  ذ  �ض   - والفواكه  اخل�صار  لتجارة  كوفاي   -3 فاتابرامبيل  حممد 
�صاكو وميثله :  اك�صبورت وميثلها مامني  كاربو�ض  املتنازع/  ان  القامة مبا  حمل 
عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي - قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري 
متخ�ص�ض مع الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�صة يوم الثاثاء  املوافق 2017/8/29  ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب امل�صلح  لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
رئي�ص �لق�شم                                                

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/2562  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل �صامل ن�صيب �صبت البلو�صي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ماركو�ض جونر �صميدت وميثله : حمدان عبداهلل �صبيح �صيف 
الكعبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد 
املحاماة والفائدة  مبلغ وقدره )340.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  �صنويا  من   %12
Ch1.C.14 لذا  الربعاء  املوافق  2017/8/23  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/1646  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-فورتر�ض كابيتال لا�صتثمار - ذ م م وميثلها / حامد احمد خمتار 
ليمتد  كابيتال  ج��روي��ل  �صركة  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  حامد حممد  جمهول حم��ل 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد    - الكعبي  �صيف  : حمدان عبداهلل �صبيح  وميثله 
املطالبة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )379102 دولر  ( مبا يعادل 
)1.364.767 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/8/24  ال�صاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل 

)علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية(. 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �إخطار عديل

رقم 2017/16529   
ال�صباغ - م�صري اجلن�صية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
 - دب��ي  العدل  الكاتب  من  م�صدقة   )2016/1/231142( رق��م  وكالة  مبوجب  القانونية  وال�صت�صارات 
الكاتب  من  م�صدقة   )1603002576( رق��م  وكالة  مبوجب   - التجاري  ابوظبي  بنك  عن  وكيل  ب�صفته 

العدل ابوظبي  
املنذر اليه : احمد جال �صكري حممد ابو �صعده - م�صري اجلن�صية ، العنوان : را�ض اخليمة - خزام بالقرب 

من بقالة عبداهلل يو�صف - فيا 4 - هاتف رقم )0501547889(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  40.432.2  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )40.432.2( 
درهم )اربعون الف واربعمائة واثنان وثاثون درهما واثنني فل�ض ل غري( وذلك خال مدة �صبعة ايام من 
تاريخ هذا العان - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة 
للمنذر )مازدا 3 / احمر/خ�صو�صي( رقم H/82050 ترخي�ض دبي - طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون 

املعامات التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �لدعوى رقم 2017/262 نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي 

املتنازعة : ن�صمية بنت موؤن�ض بن ملحان العنزي  بوكالة ال�صادة/ ريان للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  ، هاتف : 
4518209-04 ، فاك�ض : 4518409-04    - املتنازع �صدها : ري�صي جلف لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي 

اإعان بالن�صر لل�صادة / ري�صي جلف لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي )املتنازع �صدها( ان ال�صيدة/ ن�صمية بنت 
موؤن�ض بن ملحان العنزي )املتنازعة( قد اقام عليكم الدعوى رقم 2017/262 نزاع تعيني خربة جتاري - امام 
حماكم دبي - ومو�صوعها )املطالبة بندب خبري متخ�ص�ض مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة( ، وعليه مت تعييني انا كمال عدنان مل�ض كخبري هند�صي من 
قبل املحكمة املوقرة  ، وعليه مت حتديد موعد لعقد جل�صة الجتماع الول بتاريخ 2017/8/21 ال�صاعة احلادية 
ع�صرة �صباحا مبكتبنا الكائن بدبي- مكتب EAI لا�صت�صارات الهند�صية - �صارع املينا - ثاين بناية بعد فندق 
كابيتول - فوق مطعم امل�صحراتي - بناء ريل ا�صتيت �صنر - الطابق الثاين - مكتب رقم 204 ، لذا انتم مكلفني 
باحل�صور او ح�صور من ميثلكم قانونيا )لا�صتف�صارات حول الدعوى يرجى التوا�صل مع مكتب اخلبري على  

الرقم )0567440202(

�خلبري �ملنتدب
م د / كمال عدنان مل�ص    

�لإعالن بالن�شر 
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

مذكرة �إعادة  �إعالن بالن�شر   
 2016/52 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه : �صركة اأرمورد بروتك�صنكار�ض -  م م ح - خ�صم املدخل 
 حيث ان املدعية :  �صركة مافني انرنا�صيونال للتجارة 

نفيدكم علما بان املدعي  املذكور اعاه قام بادخالكم يف الدعوى رقم 2016/52 جتاري 
اخليمة  را����ض  حمكمة  ام���ام  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  وعليه   ، ث��اين  عليه  كمدعي  كلي 
البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف متام ال�صاعة 9.30 �صباحا من يوم 
الثاثاء املوافق 2017/9/5 وذلك لاجابة عن الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل معتمد عنك يف الوقت املحدد 

اعاه فان املحكمة �صتبا�صرة نظر الدعوى غيابيا. 
   �أمني �شر �لد�ئرة �لكلية �ل�ىل 
حممد عطية        

 حكومة  ر��ص �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن بيع  عقار بالن�شر     

فى �لدعوى رقم  2016/128 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط ، مدينة دبي 

لانرنت ، �ض ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �صده :  اميا هوجن هوجن - واأخرون  ،  عنوانه : دبي ، معي�صم الوىل - عقارات جمريا جولف - فيا رقم ايه 24 

، لمي تري فايل ، رقم الر�ض 938 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ،
جوال : 0501006810/0505850780/0506544782/0503553531/0508877752  

�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/8/21 املوافق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�صم الول - رقم الر�ض : 938 

- امل�صاحة : 1245.60 مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )6000.000.00( درهم   -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن بيع  عقار بالن�شر      

فى �لدعوى رقم 2017/92  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي   

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �صده : �صينا حممد علي دادر�ض 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن علىمقر عمله ، يعمل مدير اعانات لدى �صركة جولدن �صي�صتيمز الكرونيك�ض 
�صارع خالد بن الوليد - بناية مركز العمال مقابل مركز برجمان ، الطابق رقم 710   

انه يف يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه .
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : او�صاف العقار : عبارة عن �صقة �صكنية  رقم 
الر�ض : 29 - املنطقة : جبل علي الوىل - ا�صم  املبنى : MED 88  -رقم الوحدة : 210 - رقم البلدية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   -   734.636.00  : التقديرية  القيمة  مربع  مر   91  : امل�صاحة   -  591-0
 رئي�ص �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن بيع  عقار بالن�شر    
فى �لدعوى رقم 2015/484  �نابات جتارية            

طالب التنفيذ:   حممد اإح�صان احلايك 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 

املنفذ �صده :  تعمري القاب�صة لا�صتثمار - ذ م م 
عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية ال�صايا - بالقرب من من معر�ض هايونداي لل�صيارات 

انه يف يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع 

)�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه .
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي 
- رقم الر�ض : 26 - رقم املبنى : ايليت ريزيدين�ض - الوحدة : 1109 - امل�صاحة : 68.44 مر مربع - القيمة 

التقديرية - 1031353 درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده      
فى �لدعوى رقم 2017/92  تنفيذ عقاري         

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي   
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �صده : �صينا حممد علي دادر�ض 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن علىمقر عمله ، يعمل مدير اعانات لدى �صركة جولدن �صي�صتيمز الكرونيك�ض 

�صارع خالد بن الوليد - بناية مركز العمال مقابل مركز برجمان ، الطابق رقم 710   
انه يف يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه .
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : او�صاف العقار : عبارة عن �صقة �صكنية  رقم 
الر�ض : 29 - املنطقة : جبل علي الوىل - ا�صم  املبنى : MED 88  -رقم الوحدة : 210 - رقم البلدية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   -   734.636.00  : التقديرية  القيمة  مربع  مر   91  : امل�صاحة   -  591-0
 رئي�ص �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده     
فى �لدعوى رقم 2015/484  �نابات جتارية            

طالب التنفيذ:   حممد اإح�صان احلايك 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 

املنفذ �صده :  تعمري القاب�صة لا�صتثمار - ذ م م 
عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية ال�صايا - بالقرب من من معر�ض هايونداي لل�صيارات 

انه يف يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع 

)�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه .
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي 
- رقم الر�ض : 26 - رقم املبنى : ايليت ريزيدين�ض - الوحدة : 1109 - امل�صاحة : 68.44 مر مربع - القيمة 

التقديرية - 1031353 درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/1672  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- فندق �صانغريا - دب��ي  جمهول حمل القامة مبا ان 
الرميثي    �صيف عبيد احلثبور  - وميثله : حممد جمال  املهنا  ط��ارق  املدعي/ 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)50000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  9% من 
املوافق   الثنني   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.   ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة    2017/8/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/2309  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حممد �صميع اهلل حممد عبداهلل ج��ان  جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  الدين  �صليم حمي  املدعي/ احمد  ان  القامة مبا 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12000 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف  والفائدة   9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة    2017/8/22 امل��واف��ق   ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�صة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/2287  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  والتون واتربروفينغ كونراكتنيغ - �ض ذ م م 2-�صوكت حممود 
�صاهد - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صتيكو دي�ض جتارت �صتي - �ض ذ م م وميثله 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  ال�صويدي -  قد  : عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
الفائت مببلغ  والك�صب  وال�صرر  العطل  بالتعوي�ض عن  والزامهما  دره��م(   185.520(
املحاماة  اتعاب  بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل  الزامهما  ، مع  وقدره )25.000 درهما( 
والفائدة القانونية.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/9/14  ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/343  عقاري كلي                 
اىل اخل�صم املدخل/ 1- اأمنيات بروبرتيز 9 )ناين( ليمتد  ، اخل�صم املدخل / 2- باد بروبرتيز 
: حكمت  البيطار وميثله  امل��دع��ي/ مي�صال رمي��ون  ان  الق��ام��ة مبا  ليمت  جمهويل حمل  ناين 
حممود فيا�ض   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ب�صم ملف الدعوى رقم 2014/368 
وال�صرار  البيع  عقد  ب��ه  وامل��رف��ق  ع��ق��اري   2016/36 و   2014/305 برقم  وامل�صتاأنفه  كلي  ع��ق��اري 
البيع وبالزام املدعي عليهم بالت�صامن  املبالغ والنذار واملطالبة بف�صخ عقد  ا�صتام  واي�صالت 
تاريخ  من   %12 والفائدة  دره��م(   1.173.062( وق��دره   مببلغ  بينهم   فيما  والتكافل  والت�صامم 
لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.    وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى  الق�صائية  املطالبة 
جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/8/20  ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/1323  جتاري كلي               
جمهويل  ك��وري��ل   كويا  حممد   -2 املركبات  لت�صجيل  املجل�ض   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبدالوهاب  علي  ع��ب��داهلل   : وميثله  نو�صيك  لوكا�ض  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عبداهلل ال�صويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
والزامهما  دره��م(    925.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي   يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�صامن 
بالتعوي�ض عن العطل وال�صرر والك�صب الفائت مببلغ وقدره )25.000 درهما( ، مع 
والفائدة  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صروفات  بالر�صوم  الزامهما 
 9.30 ال�صاعة    2017/8/21 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   %12 القانونية 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/570  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صروح لتجارة ال�صيارات 2- ابراهيم حم�صن علي ال�صويدي 3-معني 
حممد عبداهلل النجار - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ فوؤاد عبدال�صكور ميمون 
عبدال�صكور ميمون وميثله : عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن بان يوؤدو للمدعي 
الزامهم  م��ع  دره���م(  ال��ف  وت�صعني  وث��اث��ة  )ارب��ع��م��ائ��ة  دره���م(  وق���دره )493.000  مبلغ 
بالر�صوم  وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/8/28  ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/839  جتاري كلي               
اىل اخل�صم املدخل / 1- ال�صادة/ �صركة قمر الر�ض للخدمات ال�صت�صارية اللوج�صتية 
�صاباهوغلو -  ايهان  امل��دع��ي/  ان  م م  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  ذ  دبليو �صي �ض  دي 
ب�صفته �صريك يف �صركة قمر الر�ض للخدمات ال�صت�صارات اللوج�صتية دي دبليو �صي 
- �ض ذ م م  وميثله : هدى ر�صتم ابراهيم احمد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة  بف�ض ال�صركة واخراج �صريك من �صركة قمر الر�ض للخدمات ال�صت�صارية 
اللوج�صتية دبو وورلد �صنرال والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة   9.30 �ض  ال�صاعة    2017/9/11 امل��واف��ق   الثنني  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/2425  جتاري جزئي              

2-اك�صنتيال  م   م  ذ  ���ض   - التجارية  للو�صاطة  ميدي�صت  1-اك�صنتيال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ميدي�صت لا�صتثمار - �ض ذ م م  3- ت��داول مي - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان 
ال��زام املدعي عليهم بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  اقبال القت�صادي   قد  املدعي/ 
يوؤدوا مبلغ وقدره  254791.8 درهم والزامهما بان يوؤدوا مبلغ 50000 درهم كتعوي�ض عن 
، والر�صوم وامل�صاريف واتعاب  املادية واملعنوية بال�صافة اىل 12% فائدة قانونية  ال�صرار 
املحاماة .    وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/13   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة 

ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/8283  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ع��دن��ان حم��م��د اك����رم  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / ا�ض زد ال لنقل الركاب بال�صيارات الفخمه - �ض ذ م م �صابقا - )اي 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  ا�ض �صي ليموزين �صريف�صز - �ض ذ م م ( قد 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   15061( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
ورقم ال�صكوى)MB175875805AE( وحددت لها جل�صة يوم الربعاء   
املوافق 2017/8/23  ال�صاعة 15.00 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/7423  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  �ض   - التجارية  للو�صاطة  ديفيا  1-�صتايل   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / امل��ا���ض بيبي غ���ام ف��ري��د -  ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )26600 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف  رقم 
الحد    ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB175687803AE(ال�صكوى
املوافق 2017/8/20  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/424  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- اأحمد �صعيد علي �صعيد ال علي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/متويل 
)�صركة م�صاهمة خا�صة( وميثله : نا�صر مال اهلل حممد غامن   نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 
2015/641 عقاري كلي يوم الربعاء  بتاريخ  2016/4/6  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد 
مبلغ وقدره )62430( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�صر 
هذا العان 2- بف�صخ اتفاقية التاأجري الآجلة - عن الوحدة رقم )210( بالعقار امل�صمى )دي جي بي 
105( - مب�صروع )دي�صكفري جاردنز( - اإمارة دبي وماحقه ،والزامه املدعي عليه بت�صليمها للمدعية 
خالية ، والغاء اإ�صارة القيد العقاري )الإجارة املو�صوفة يف الذمة( الواردة يف �صهادة امللكية ل�صالح املدعي 
عليها والتي جاء ن�صها )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  ال��دائ��رة(.   لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 

رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/454  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- مي�صال رميون البيطار  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ح�صن  احمد   : وميثله  امل��ح��دودة  الو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ا���ض  اأت�ض  التنفيذ/بنك 
رم�صان اآل علي -  نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/17 عقاري كلي 
بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �صندا  باعتباره    2017/3/28 بتاريخ   الثاثاء   ي��وم 
القانونية بواقع 9% حتى متام  ب�صداد مبلغ وقدره )537432.18( درهم والفائدة 
ال�صداد  وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�صر 
هذا الع��ان   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2017/985   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة ال�صياح وابناوؤه لا�صتثمار - ذ م م   جمهول 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة التاأمني العربية - �ض م ل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ك��ن��ع��ان   حليم  �صمري   : وميثله 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )329698( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/3253    تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- واي��دوول لان�صاءات - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
: �صعيد مبارك عبيد  م  وميثله  م  ذ  البناء - �ض  مل��واد  الإم���ارات  التنفيذ/مدار  طالب 
احمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )687084( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ثانيا : ب�صحة 
احلجز التحفظي رقم 2016/581 جتاري املوقع بتاريخ 2016/12/28 وبتثبيت احلجز 
اخليمة  راأ���ض  بنك  لدى  وار�صدتها  وح�صاباتها  عليها  املدعي  علىمركبات  التحفظي 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه    - الوطني 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2487   تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  م   م  ذ   - للمقاولت  رب�����ض  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/طب�ض للمقاولت الفنية -ذ م م - وميثلها 
ب�صري ماليكائيل وميثله : ريا�ض عبد املجيد حممود الكبان -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )86251( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2016/2249   تنفيذ جتاري  
فالييل  رف��ي��ق   -2 م  م  ذ   - الفحم  ل��ت��ج��ارة  ال�����ص��اج  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  فادينجارى    عبداهلل 
عبدالرحمن   : وميثله  �صاتوث  عبدالرحمن  رح��م��ن  عنايات  ج�صمري 
ح�صن حممد املطوع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )80024( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العان.
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �عادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/2169  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- كوينتني كر�صتوفر لوي�ض  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
دب��ي - وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد  ف��رع   ���ض.م.ب )م(  اميك�ض )ال�صرق الو���ص��ط( 
عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )61.189.74( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  
2017/8/23   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/438  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- العتماد ل�صناعات اجللفنة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
�ض.ذ.م.م  ال�صناعية  دبي  مدينة   - )حاليا(  ���ض.ذ.م.م  ال�صناعي  دبي  جممع  املدعي/  ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزرعوين   عبداهلل  حممد  ا�صماعيل  وميثله:�صميعلي  )�صابقا( 
ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية اليجار طويل املدة املعنونة باتفاقية تطوير م�صروع 
املوؤرخة يف:2007/6/18 لعدم �صداد املدعي عليها بدل اليجار والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  الثاثاء املوافق  2017/10/3   ال�صاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1793  مدين جزئي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �صينغ  لهيمبري  �صينغ  كملجيت   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ �صركة البحار ال�صبع للتجارة ذ.م.م وميثله:اأمل عمري ال�صبيعي  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة الزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم فيما بينهم بان 
القانونية بواقع 9% �صنويا من  ي��وؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )200.000( درهم والفائدة 
لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صروفات  والر�صوم  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
جل�صة يوم  الثنني املوافق  2017/8/21   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/391  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- زو�صفيا اجن�ض زو�صيدوفي�ض 2- حممد ابراهيم حممد عبداحلافظ 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ ام����اك ل��ل��ت��م��وي��ل )���ص��رك��ة م�����ص��اه��م��ة عامة( 
وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة وماحقها والزام املدعي عليهما بت�صليم الوحدة مو�صوع 
الدعوى خالية من ال�صواغل ورد احليازة والغاء ا�صارة القيد العقاري والزامهما ب�صداد 
مبلغ وقدره )434.404.85( درهم والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�صة يوم  الحد املوافق  2017/8/20   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1937  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  ك��ون��ان  جمهول حمل  امبيل  ال��وب��ار  املدعي عليه / 1- مانوج كومار  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي/ ف��ردو���ض اوت��و ب��وراك��ال وميثله: ع��ب��داهلل مطر ع��ب��داهلل الزعابي ق��د 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )125.000 درهم(  
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك بتاريخ:2015/2/2 وحتى متام 
ال�صداد والزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
املوافق  2017/8/23  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بان املدعي قد عدل طلباته . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/2496  جتاري جزئي

بن  حممد   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�صرقية  جوهرة  �صركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
كاظم  �صامي  ع��اء  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�صويلم  ابراهيم  بن  عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  ال بريج وميثله: م�صلم حامد م�صلم بخيت املحرمي قد 
املطالبة بالزام املدعي عليه مطالبة مالية مببلغ )367.000 درهم(   . وحددت لها جل�صة 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  امل��واف��ق  2017/8/21   الثنني  ي��وم 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب 

ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/262  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- فرانك برينارد مار�صيل دايل�ض جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/8/10 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( بف�صخ 
رق��م:1709 يف  العقارية  بالوحدة  امل��وؤرخ��ة:2007/10/11 اخلا�صة  بالتملك وماحقها  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية 
املبنى امل�صمى:بايزووتر املقام على قطعة الر�ض رقم:250 مبنطقة برج خليفة بدبي والزام املدعي عليه بت�صليم 
العقار مو�صوع التفاقية خاليا من ال�صواغل ورد احليازة اىل املدعي والغاء ا�صارة القيد العقاري الواردة يف �صهادة 
بالتمليك طبقا لعقد اليجار  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الج��ارة  املدعي عليه )تخ�صع ملكية  امللكية ل�صالح 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�صي والماك لتنفيذ ذلك 2- الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )193.999.97( درهم على �صبيل التعوي�ض والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% من 
تاريخ �صريورة احلكم نهائيا 3- الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/8185  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم لزيزه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صيد 
نزار ح�صني �صاه عبدالرحمن �صاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16300( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
  MB176446645AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
�ض   08.30 ال�صاعة   2017/8/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العان.
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

الثقة والعائد والقوانني تدعم ا�شتثمار 217 جن�شية يف �شوق دبي العقاري 

"االإمارات االإ�شالمي" يح�شد لقب "اأف�شل مزود 
خلدمات التمويل ال�شخ�شي االإ�شالمي" لعام 2017

جـــــافزا ت�شتقطـــب 267 �شــــركة جــــديدة 

يقدم اأدوات فعالة حلفظ واإدارة الرثوات واالأ�سول 

االإمارات يف  للموؤ�ش�شات  متكامل  نظام  اأول  العاملي" يطلق  "اأبوظبي 

•• دبي -وام:

ك�صفت قاعدة البيانات يف دائرة الأرا�صي 
العقاري  ال�����ص��وق  اأن  دب���ي  يف  والأم�����اك 
لاإمارة ا�صتقطب م�صتثمرين من 217 
جن�صية ح��ول ال��ع��امل خ��ال ال��ف��رة من 
مطلع يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 

.2017
وق����ال ���ص��ع��ادة ���ص��ل��ط��ان ب��ط��ي ب��ن جمرن 
مدير عام دائ��رة الأرا���ص��ي والأم��اك يف 
دب��ي اأن ه��ذه الأرق���ام متثل اإجن���ازا بحد 
تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  .م�صريا  ذاتها 
حكومة دبي بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
ا�صتثماري  مناخ  اإر���ص��اء  يف  اهلل”  “رعاه 
م��ع��زز ب��ال��ث��ق��ة.واأ���ص��اف اب���ن جم���رن اأن 
ح��ك��وم��ة دب���ي مت��ك��ن��ت وب��ن��ج��اح منقطع 
امل�صتثمرين  توقعات  جت��اوز  من  النظري 

الثقة  ت�����ص��وده��ا  ب��ي��ئ��ة  اأوج������دت  اأن  ب��ع��د 
حقوقهم  على  للمحافظة  والطماأنينة 
التي  الت�صريعات  م��ن  حزمة  خ��ال  م��ن 
عن  لتجيب  تامة  بعناية  �صياغتها  متت 
ك��اف��ة الأ���ص��ئ��ل��ة وال���ص��ت��ف�����ص��ارات وحتفظ 
الأمر  يقت�صر  ومل  ال��ع��ق��اري��ة  حقوقهم 
اإج����راءات  لت�صمل  ام��ت��دت  ب��ل  ذل��ك  على 

ع��ل��ى اأر������ض ال���واق���ع ت�����ص��اع��د ال�����ص��وق يف 
عائدا  وت�صمن  جاذبيته  على  احل��ف��اظ 
بذلك  لتتفوق  ال���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  مم��ت��ازا 
حول  ال�صتثمارية  ال��وج��ه��ات  اأب���رز  على 
ال��ع��امل وه��و م��ا يتبني م��ن خ��ال اإقبال 
من  ال��ع��ق��اري  �صوقنا  ع��ل��ى  امل�صتثمرين 
العامل. ق���ارات  كافة  تغطي  دول��ة   217

واأ���ص��ار اإىل اأن اأرا���ص��ي دب��ي حتر�ض على 
لا�صتثمار  ع���ال���ي���ة  م����ع����دلت  حت��ق��ي��ق 
العقاري يف دبي من خال الركيز على 
ت�صجيع واجتذاب روؤو�ض الأموال املحلية 
فر�ض  وتطوير  لا�صتثمار  واخلارجية 
ال�صتثمار العقاري على اأ�ص�ض اقت�صادية 
اأ�صاليب  الدائرة  وفنية معا�صرة وتتبنى 
جاذبية  لزيادة  عامليا  ومتفردة  معا�صرة 
الإ�صتثمار العقاري يف الإمارة من خال 
مركز ت�صجيع واإدارة ال�صتثمار العقاري 
خال  من  للدائرة  ال�صتثماري  ال���ذراع 
املبادرات  من  �صل�صلة  وتطبيق  �صياغته 

الأرا�����ص����ي  دائ�������رة  اأن  .ي����ذك����ر  امل���ب���ت���ك���رة 
ب��ان��ت��ظ��ام عن  والأم�����اك يف دب���ي تك�صف 
لر�صيخ  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����ص��رف��ات  ح��ج��م 

واإظهار  ال��ع��ق��اري  ال�����ص��وق  يف  ال�صفافية 
امل�����ص��ت��دام يف ه���ذا القطاع  ال��ن��م��و  ح��ج��م 

احليوي.

•• دبي-وام:

اأحد   ���� الإ�صامي”  “الإمارات  بنك  ف��از 
يف  العاملة  الإ���ص��ام��ي��ة  املالية  املوؤ�ص�صات 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���� بلقب 
ال�صخ�صي  التمويل  اأف�صل مزود خلدمات 
 YallaCompare م��ن  الإ���ص��ام��ي 
ال�صرق  ال��رائ��د يف  املالية  امل��ق��ارن��ة  ���� موقع 

الأو�صط �� 
وذلك عن برنامج جوائزه ن�صف ال�صنوي 

ملتعاملي اخلدمات امل�صرفية.

واأ�صهم الإم��ارات الإ�صامي بالدور الأبرز 
ال�صخ�صي  ال��ت��م��وي��ل  خ��دم��ات  ف��ئ��ة  �صمن 
اأف�صل  ملتعامليه  ق���دم  ح��ي��ث  الإ���ص��ام��ي 
الربح والعرو�ض مبا فيها حملة  معدلت 
التخفي�صات على التمويل ال�صخ�صي التي 
اأتاحت للمتعاملني ال�صتفادة من معدلت 
باملائة   2.79 م��ن  ت��ب��داأ  منخف�صة  رب���ح 
�صنويا معدل ثابت خال الربع الثاين من 
اخلا�صة  العرو�ض  وحملة   2017 ال��ع��ام 
ب�صهر رم�صان املبارك التي اأتاحت ملتعاملي 
خدمات التمويل ال�صخ�صي فر�صة فريدة 

لربح �صيارة ني�صان باترول.
وح��ظ��ي الإم�������ارات الإ����ص���ام���ي ب��ع��دد من 
اأف�صل  منها  العام  ه��ذا  خ��ال  التقديرات 
موقع اإلكروين مطور واأف�صل خدمة عرب 
و�صائل التوا�صل الجتماعي �صمن جوائز 
واأف�صل ح�صاب   2017 اأوملبياد اخلدمات 
اإ�صامية  ائتمان  بطاقة  واأف�����ص��ل  ت��وف��ري 
اإي�صت  برمييوم �صمن جوائز بانكر ميدل 
خدمة  اأف�صل  ولقب  امل�صرفية  للمنتجات 
الإ�صامية  امل�����ص��ارف  فئة  ع��ن  م�صرفية 

اعتمادا على نتائج موؤ�صر �صريف�ض هريو.

•• دبي -وام:

ا�صتقطبت املنطقة احلرة جلبل علي “جافزا” التابعة 
مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة خ���ال ال��ن�����ص��ف الأول 
دولة   48 من  جديدة  �صركة   267 احل��ايل  العام  من 
العام  م��ن  ال��ف��رة  نف�ض  م��ع  مقارنة   6% بن�صبة من��و 
ا�صتثمارية  ك��وج��ه��ة  مكانتها  ع��ل��ى  ل��ت��ح��اف��ظ  امل��ا���ص��ي 
مف�صلة لإطاق امل�صاريع ال�صناعية والتجارية يف دبي 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �صليم  ب��ن  اأح��م��د  �صلطان  وق��ال 
والرئي�ض التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية رئي�ض 
اأن �صركات  املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة  موؤ�ص�صة 
ال�صركات  باملائة من   59 الأو�صط �صكلت ن�صبة  ال�صرق 

الأول  الن�صف  خ��ال  جل��اف��زا  ان�صمت  التي  اجل��دي��دة 
 20 بن�صبة  الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  من  ال�صركات  تليها 
بلغت  حني  يف  باملائة   13 الأوروب��ي��ة  وال�صركات  باملائة 
ال�صركات القادمة من اأمريكا ال�صمالية واأفريقيا 4% 

لكل منهما.
ال�صركات  كربى  ا�صتقطاب  يف  جافزا  جناح  اأن  واأو�صح 
اإجراءاتها  و�صهولة  خدماتها  كفاءة  اإىل  يعود  العاملية 
واحتياجاتهم  العماء  اعتبار  على  امل�صتمر  وحر�صها 
اأول���وي���ة لف��ت��ا اىل اأن ال��ت��ك��ام��ل ب��ني م��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 
جدواه  اأث��ب��ت  ناجحاً  من��وذج��اً  ي�صكل  احل��رة  واملنطقة 
الناجت  يف   21% م��ن  ب��اأك��رث  امل�صاهمة  على  وانعك�ض 
املحلي لإمارة دبي ما دعا موانئ دبي العاملية اإىل تطبيق 

واملناطق  امل��وان��ئ  من  العديد  يف  الناجح  النموذج  ه��ذا 
احلرة التي تديرها موانئ دبي العاملية حول العامل.

وك�صف رئي�ض جمل�ض اإدارة موانئ دبي العاملية اأن جافزا 
األف مر مربع من   340 ا�صتطاعت تاأجري اأكرث من 
القطاعات  ملختلف  املنا�صبة  واملن�صاآت  امل��راف��ق  خمتلف 
وال�صناعات وجاءت قطع الأرا�صي يف املقدمة ب� 318 
األ���ف م��ر م��رب��ع وامل�����ص��ت��ودع��ات 11 األ��ف��ا و500 مر 
مربع واأكرث من األفي مر مربع من امل�صاحات املكتبية 

و 3 اآلف و700 مر مربع يف �صالت العر�ض.
القطاعات  ب��ت��ن��وع  ع��ل��ي  جل��ب��ل  احل���رة  امل��ن��ط��ق��ة  تتميز 
�صركات  ا���ص��ت��خ��وذت  حيث  حتت�صنها  ال��ت��ي  وال�����ص��رك��ات 
ال�صركات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   17 ن�صبة  ع��ل��ى  الإل��ك��رون��ي��ات 

اجلديدة تليها �صركات املعدات والآلت ب� 14باملائة ثم 
وو�صائل  واملركبات  الزراعية  واملنتجات  الغذائية  امل��واد 
باملائة   8 واخل��دم��ات  منهما  لكل  باملائة   12 ب���  النقل 
و���ص��رك��ات ال��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة واحل��دي��د وم���واد ال��ب��ن��اء 8 

باملائة لكل قطاع.
وقد عملت جافزا خال ال�صتة �صهور الأوىل من العام 
اخلطوات  واإزال�����ة  عملياتها  م��ن  ال��ك��ث��ري  هيكلة  ع��ل��ى 
والتاأجري  الرخي�ض  كافة مراحل  ال�صرورية يف  غري 
وجتديد الرخ�ض واحل�صول على املوافقات الازمة اأو 
�صهادات عدم املمانعة كما عملت جافزا مع بع�ض اجلهات 
احلكومية لانتهاء من م�صروع الربط الإلكروين ما 

ي�صرع ح�صول العميل على اخلدمة املطلوبة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �صوق  اأطلق 
تاأ�صي�صي  ن��ظ��ام  اأول  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال���دويل 
م��ت��ك��ام��ل م���ن ن���وع���ه يف دول�����ة الإم�������ارات 
فّعالة  واأدوات  هياكل  لتقدمي  لل�صركات، 
من�صة  وت��وف��ري  ال����رثوات،  واإدارة  حلفظ 
ا�صراتيجية للتخطيط والهيكلية املالية، 
ال��ب��دي��ل��ة خلدمات  وامل��ن��ت��ج��ات واحل���ل���ول 

الئتمان والأدوات املوؤ�ص�صية. 
وي��ت��ي��ح ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د، ل��ل��م��رة الأوىل 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى دول�����ة الإم���������ارات، ملجتمع 
ا�صتخدام  ام��ك��ان��ي��ة  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��رك��ات 
�صمن  للنظام  الدولية  واملنتجات  الأدوات 
اإدارة وحفظ  م��ث��ل  امل��ج��الت  ال��ع��دي��د م��ن 
العائلي،  للتوريث  والتخطيط  ال���رثوات، 
الأ�صول  وحماية  ال�صريبي،  والتخطيط 
العتماد  دون  وذل��ك  املوؤ�ص�صية،  والهيكلة 
الأجنبية، حيث  والأنظمة  املمار�صات  على 
اأ�صبح العمل بالنظام اجلديد فعاًل ب�صكل 

فوري بدايًة من اليوم.

حلول ا�سرتاتيجية متكاملة
وي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د، ب�صكل 
م�صابه خلدمات الئتمان، لتنفيذ العديد 
وحفظ  اإدارة  ت�صمل  التي  الأغ��را���ض  م��ن 
ال������رثوات، وال��ت��خ��ط��ي��ط امل�����ايل، ك��م��ا يعد 
عرب  ال��رثوات  لإدارة  ومنا�صبة  فعالة  اأداًة 
ب�صكل  النظام،  ويتيح  املتاحقة.  الأجيال 
تاأ�صي�ض  الئ��ت��م��ان،  خ��دم��ات  ع��ن  خمتلف 
ب�صمات  تتمتع  قانونية  ككيانات  املوؤ�ص�صات 
فاإن  ولذلك  اعتبارية،  و�صخ�صيات  مميزة 
ال�صركات ولكن  النظام يعمل وفق مفهوم 
يقدم  وهو  للم�صاهمني.  فعلي  وج��ود  دون 
امل�صارف  ق��ط��اع  ح��ل��ول فعالة مت��ّك��ن  ع��دة 
رئي�ض  كعن�صر  ا�صتخدامه  م��ن  اخل��ا���ص��ة 
للمتعاملني  ال��ه��ي��ك��ل��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ���ص��م��ن 
ملوا�صلة  احل����اج����ة  دون  وذل������ك  م���ع���ه���م، 
خارج  من  ومنتجات  اأدوات  على  العتماد 

املنطقة.  
ملجموعة  مكمًا  عن�صراً  النظام  وي�صكل 
املنتجات واخلدمات احلالية التي يقدمها 
الأعمال  لقطاعات  العاملي  اأبوظبي  �صوق 
املتكاملة  املن�صة  حتظى  حيث  العائلية، 
من  وم��ت��زاي��د  م�صتمر  با�صتخدام  لل�صوق 

املحلية  العائلية  الأع��م��ال  ق��ط��اع��ات  قبل 
التجارية،  امل�����ص��ال��ح  ه��ي��ك��ل��ة  لأغ����را�����ض 
الأغرا�ض  و���ص��رك��ات  ال�����ص��رك��ات  وتاأ�صي�ض 
اخل��ا���ص��ة ل��ت��م��ل��ك جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 

الأ�صول، وتاأ�صي�ض املكاتب العائلية. 
ملجتمع  اأي�صاً  خدماته  ال�صوق  يقدم  كما 
املهنية  ال�صت�صارات  �صركات  من  متنامي 
ال���رثوات  اإدارة  يف  ال��وا���ص��ع��ة  اخل���ربة  ذات 

العائلية.
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي العمل  وي��وا���ص��ل ���ص��وق 
امل�صتمر لتطوير منظومة خدماته املقدمة 
العائلية  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  دع���م  ب��ه��دف 
اأ�صحاب  والأ����ص���خ���ا����ض  وع���امل���ي���اً  حم��ل��ي��اً 
الفعالة  الإدارة  م��ن  لتمكينهم  ال����رثوات، 
عرب  ال�صتثمارية  وم�صاحلهم  لأعمالهم 
الأجيال املتتابعة. ويتيح النظام لل�صركات 
اأبوظبي  يف  بال�صتثمار  املهتمة  ال��دول��ي��ة 
وامل��ن��ط��ق��ة، ف��ر���ض ال���ص��ت��ف��ادة م���ن مزايا 
ال��ن��ظ��ام وامل��ن�����ص��ة ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ل�صوق 
دويل،  م��ايل  مركز  كونه  العاملي  اأبوظبي 
لتلبية احتياجاتها املت�صلة باإدارة الأ�صول 

والرثوات.
الرئي�ض  امل��ه��ريي،  ب��ن ظاهر  واأك���د ظاهر 
�صوق  ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف  ل�����ص��ل��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي العاملي، باأن �صوق اأبوظبي العاملي 
امل�����ص��ت��م��ر م����ع خمتلف  ال���ع���م���ل  ي���وا����ص���ل 
والتعاون  ودولياً،  املعنية حملياً  الأط��راف 
واملخت�صني  اخل����رباء  م��ن  م��ع جم��م��وع��ة 
احتياجاتهم  بهدف فهم  امل��ايل  القطاع  يف 
قادر  موؤ�ص�صات  نظام  وتطوير  ال�صرورية 
وتطلعات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
قطاعات الأعمال العائلية ومالكي الأ�صول 

يف اأبوظبي واملنطقة والعامل.
والأول  النظام اجلديد  باأن اطاق  وق��ال، 
من نوعه يف الدولة، ي�صكل ا�صافة مميزة 
والت�صريعي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ع��م��ل  لإط������ار 
يعزز  كما  العاملي،  اأبوظبي  ل�صوق  املتكامل 
القانونية  وال��ه��ي��اك��ل  املنتجات  جمموعة 
واملوؤ�ص�صية التي يقدمها ال�صوق لل�صركات، 
خلدمات  امل�����ص��ت��م��ر  ال��ت��ط��وي��ر  اأن  م���وؤك���داً 
واأن��ظ��م��ة ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ي��اأت��ي يف 
بتعزيز مكانته  الرا�صخ  ال�صوق  التزام  ظل 
جمتمع  وت���ط���وي���ر  دويل  م�����ايل  ك���م���رك���ز 
كافة  احتياجات  لتلبية  احل��ي��وي  اأع��م��ال��ه 
الأطراف املعنية عرب تقدمي حلول مبتكرة 

وفعالة لقطاعات الأعمال.

اخل�سو�سية  بييني  اليييتيييوازن  يحقق 
وال�سفافية

بالتما�صي  اجل��دي��د  النظام  تطوير  واأت���ى 
مع اأف�صل املمار�صات العاملية، ومبا ي�صمن 
حتقيق التوازن املنا�صب بني احلفاظ على 
خ�صو�صية املتعاملني واتباع اأعلى معايري 
الت�صريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ظ���ل  يف  ال�����ص��ف��اف��ي��ة 
العاملي،  اأبوظبي  ل�صوق  دولياً  بها  املعرف 
الذي يرتكز على اأنظمة وقوانني م�صتمدة 
ويحظى  ال��دول��ي��ة،  املمار�صات  اأف�صل  م��ن 
من  متكامل  جمتمع  م��ن  م�صتمر  ب��دع��م 
وجمموعة  العاملية  املالية  املوؤ�ص�صات  اأب��رز 
م���ن امل�����ص��ت�����ص��اري��ن امل��ه��ن��ي��ني واخل������رباء يف 
القطاعات املالية. كما يتيح النظام للجهات 
املحلية والأجنبية ال�صاعية لتاأ�صي�ض اأعمال 
يف �صوق اأبوظبي العاملي، فر�صة ال�صتفادة 
البيئة  م��ث��ل  للنظام  ال��ع��دي��دة  امل��زاي��ا  م��ن 
الفعالة  والج���راءات  لاأعمال،  ال�صديقة 
للتاأ�صي�ض والت�صجيل عرب �صلطة الت�صجيل 

يف ال�صوق.
وقال جيم�ض باربر لوماك�ض، مدير �صركة 
براك�صي�ض اآي اإف اإم: ميثل اإطاق النظام 
اجل���دي���د خ��ط��وة ���ص��دي��دة الأه��م��ي��ة تفتح 
الباب ل�صتقبال العديد من املتعاملني مع 
اأبوظبي العاملي  اإطار العمل املتميز ل�صوق 
جلوانب  وف��ق��اً  اأنظمته  ت�صميم  مت  ال��ذي 
املالية  امل��راك��ز  اأه���م  ق��وان��ني  م��ن  م�صتمدة 
ال��دول��ي��ة م��ع ا���ص��اف��ة ال��ع��دي��د م��ن امليزات 
املبتكرة اجلديدة، وهو الأمر الذي انعك�ض 
على متتعه ببيئة اأعمال م�صتقرة واأنظمة 
التي  التقنيات  ب��اأح��دث  مدعومة  حيوية 
تلبي احتياجات جمتمعات الأعمال املحلية 

والدولية.  
هامة  اأداًة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  “تعد  واأ�����ص����اف: 
تكون  ل  ح��ني  يف  ال���رثوات  واإدارة  لهيكلة 
متوافقة  دوم���اً  املحلية  ال��ق��وان��ني  اأن��ظ��م��ة 
مع اخلدمات الئتمانية املحكومة بقانون 
العموم. وي�صهم توفري �صوق اأبوظبي العاملي 
يف  املوؤ�ص�صات  واأن��ظ��م��ة  الئ��ت��م��ان  لقوانني 
متكني الأفراد وقطاعات الأعمال العائلية 
عمل  اإط��ار  من  ال�صتفادة  من  وال�صركات 
حملي ميّكنهم من هيكلة �صوؤون اأعمالهم 
هيئة  �صمن  وال��ع��امل  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف 

حتظى  طيبة،  �صمعة  ذات  دولية  تنظيمية 
بدعم �صركات متميزة يف تقدمي اخلدمات 
املوؤ�ص�صية، وفرق عمل تنظيمية واإ�صرافية 
الأول  اجلديد  النظام  ويعد  متخ�ص�صة. 
�صوق  اأن  ي��وؤك��د  م��ا  املنطقة،  ن��وع��ه يف  م��ن 
امل��ايل الدويل  امل��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي العاملي ه��و 

الأبرز يف املنطقة«.
يف  ال�����ص��ري��ك  ايفين�صون،  ج��ون��اث��ان  وع���رب 
�صركة “اآكني غامب”، عن فخره مب�صاركة 
ال�صركة يف تطوير النظام اجلديد بالتعاون 
مع �صوق اأبوظبي العاملي. وقال اأن النظام 
والمتثال  احلوكمة  ممار�صات  بني  يجمع 
مع متتعه بدرجة عالية من ال�صتقالية 
املوؤ�ص�صات،  ملوؤ�ص�صي  املمنوحة  الت�صغيلية 
ال�صبكة  م���زاي���ا  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة  وات��اح��ت��ه 
اتفاقيات  يف  الإم������ارات  ل��دول��ة  ال��وا���ص��ع��ة 
جتنب الزدواج ال�صريبي. وتوقع اأن ي�صبح 
ب��دي��ًا ف��ع��اًل خل��دم��ات الئتمان  ال��ن��ظ��ام 
يحقق  واأن  ال���ع���م���وم  ب���ق���ان���ون  امل��ح��ك��وم��ة 
الريادة بني الهيئات التنظيمية التي تقدم 

اأنظمة م�صابهة لتاأ�صي�ض املوؤ�ص�صات. 
�صركة  يف  ال�صريك  نو�صيدا،  فيليبو  وق��ال 
الأول  النظام  : يعد هذا  ريا  مي�صكون دي 
املوؤ�ص�صات،  لتاأ�صي�ض  اأبوظبي  نوعه يف  من 
اخلم�ض  ال�صنوات  مدار  على  �صهدنا  حيث 
الهيئات  م���ن  ع����دد  ق���ي���ام  امل��ا���ص��ي��ة  ع�����ص��ر 
التنظيمية حول العامل التي تطبق قانون 
لتاأ�صي�ض  خا�صة  ق��وان��ني  اإط���اق  ال��ع��م��وم 
اأي  املوؤ�ص�صات. ومع ذلك، فلم ي�صبق طرح 
نظام للموؤ�ص�صات مثل نظام �صوق اأبوظبي 
الغني  ال��ث��ق��ايف  ال�����ص��ي��اق  ال��ع��امل��ي يف ظ���ل 
اأن  املتوقع  وم��ن  الأو���ص��ط.  ال�صرق  ملنطقة 
ال�صركات  ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د  ل��وائ��ح  ت��ائ��م 

اأعمال  م�����ص��ال��ح  ال���ت���ي مت��ت��ل��ك  ال���دول���ي���ة 
املحلية  العائلية  وال�����ص��رك��ات  املنطقة،  يف 
التي  املنا�صبة  الأدوات  لإي��ج��اد  ال�صاعية 
التوريث  ���ص��وؤون  م��ع  التعامل  م��ن  متكنها 
مب�صاعدة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  واحل��وك��م��ة  ال��ع��ائ��ل��ي 
اأمليدا،  دي  ميغيل  املحليني.وقال  املهنيني 
ليميتد:  ن��ورث  غافيا  �صركة  يف  ال�صريك 
ا�صراتيجية  ا���ص��ت�����ص��ارات  ك�����ص��رك��ة  ن��ح��ن 
وتقدمي  ت�صميم  يف  تتخ�ص�ض  ل��ل��رثوات 
اأ�صحاب  للعائات  املوجهة  واإدارة احللول 
نظام  اأن  ن����رى  ال����ع����امل،  ح����ول  ال�������رثوات 
املوؤ�ص�صات اجلديد يتيح لقطاعات الأعمال 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة ف��ر���ض ال���ص��ت��ف��ادة م��ن هيكلية 
ق��ان��ون��ي��ة مم���ي���زة م��ق��دم��ة يف اأح�����د اأك���رث 
بها  املعرف  الدولية  التنظيمية  الهيئات 
اأن تتمتع  ام��ك��ان��ي��ة  ال��ع��امل، م��ع  اأم���ان���اً يف 
اأبوظبي  ���ص��وق  من�صة  يف  رائ����دة  مب��ك��ان��ة 
تعزيز  وبالتايل  العائلية،  للرثوات  العاملي 
الدولية.  ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة  ال�����ص��وق  م��ك��ان��ة 
يذكر اأن تطوير النظام التاأ�صي�صي اجلديد 
مت  العاملي،  اأبوظبي  �صوق  يف  للموؤ�ص�صات 
احلالية  الع��ت��ب��ارات  م��ن  ملجموعة  وف��ق��اً 
مل�صتخدمي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  والح���ت���ي���اج���ات 
جديد  ن��وع  تاأ�صي�ض  �صملت،  التي  ال�صوق 
من الكيانات القانونية التي تتمتع ب�صمات 
مميزة، وحماية �صرية ترتيبات املوؤ�ص�صات، 
وتوفري اآليات حماية منا�صبة للموؤ�ص�صات، 
واحلفاظ على قدرة املوؤ�ص�ض على التحكم 
يف املوؤ�ص�صة، وت�صهيل انتقال املوؤ�ص�صات من 
هيئات تنظيمية خارجية اإىل �صوق اأبوظبي 
العاملي وبالعك�ض، وا�صراط حد اأدنى من 
 100 بقيمة  لاأ�صول  الأول��ي��ة  امل�صاهمة 

دولر اأمريكي.

مليار درهم االإيداعات النقدية   123
لدى “امل�شرف املركزي” يف 6 �شهور

•• اأبوظبي -وام:

املركزي  الإم���ارات  م�صرف  لدى  النقدية  الإي��داع��ات  قيمة  اجمايل  ارتفع 
2017 ،منها  123 مليار درهم خال الن�صف الأول من العام  اىل نحو 

122.95 مليار درهم عملة ورقية و 50 مليون درهم عملة معدنية .
وبلغت قيمة الزيادة يف اليداعات النقدية على امل�صتوى ال�صهري 20.5% 
يف  دره��م  مليار   123 اىل  مايو  يف  دره��م  مليار   102 م��ن  ارتفعت  حيث 
نهاية �صهر يونيو وفقا لأحدث الإح�صاءات التي ا�صدرها م�صرف الإمارات 

املركزي .
املا�صي الأكرث ن�صاطا من  اأن �صهر مايو  ويظهر حتليل حلركة اليداعات 
حيث قيمة اليداعات النقدية والتي بلغت 21.9 مليار درهم يف حني بلغت 

خال �صهر ابريل 21.8 مليار درهم .
العام اجلاري  يناير من  و�صهر  دره��م  21 مليار  اي��داع  يونيو  �صهر  و�صهد 
19.5 مليار دره��م مع نهاية �صهر  20.9 مليار دره��م ونحو  اي��داع نحو 
 17.8 النقدية  الذي و�صلت فيه قيمة اليداعات  مار�ض واخ��ريا فرباير 
من  النقدية  ال�صحوبات  قيمة  بلغت  مت�صل  �صعيد  وع��ل��ى  دره���م  مليار 
العام  م��ن  الأول  الن�صف  خ��ال  دره���م  مليار   129.3 امل��رك��زي  امل�صرف 
2017 منها 129.23 مليار درهم عملة ورقية ونحو 73 مليون درهم 

عملة معدنية .
وبلغت قيمة ال�صحوبات النقدية خال �صهر مايو 25.56 مليار درهم يف 
ما و�صلت قيمتها يف �صهر يونيو 22.7 مليار درهم ونحو 22 مليار درهم 
يناير و20.07 مليار درهم يف  خال مار�ض و20.6 مليار درهم خال 

ابريل و وانخف�صت يف �صهر فرباير اىل 18.1 مليار درهم .

من  عجمان" تنتهي  "اقت�شادية 
م�شروع "من�شة االأمتتة املوحدة"

••عجمان-وامك 

اأنهت اإدارة تقنية املعلومات يف دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان بنجاح 
م�صروع من�صة الأمتتة املوحدة الذي حقق نتائج ملمو�صة يف اأمتتة اخلدمات 
الإدارية وخدمات املتعاملني وذلك يف اإطار خطط الدائرة الرامية اإىل دفع 
ان�صجاما مع خطة  الإجن��از  ذل��ك  وياأتي  وال��ذك��ي.  الرقمي  التحول  عجلة 
التحول الرقمي 2017-2022 التي اأطلقتها حكومة عجمان، والرامية 
خدمات  اإىل  للجمهور  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  وحتويل  تطوير  اإىل 
املالية. وحر�صت  املئة ورفع كفاءتها  100 يف  بن�صبة  رقمية ذكية مبتكرة 
ت��ط��وي��ر اخلدمات  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  ب��ع��ج��م��ان  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
وت�صهيل  اإجنازها  الإ�صراع يف  بهدف  رقميا  اإجراءاتها  وتب�صيط  احلكومية 
عملية خطة التحول الرقمي من اأجل ال�صعي لتطوير وتعزيز اآليات العمل 

وت�صهيل مزاولة الأعمال بهدف تلبية متطلبات املجتمع وبيئة الأعمال.
ويف هذا ال�صياق، تعتزم الدائرة اإطاق وتنفيذ �صل�صلة من امل�صاريع النوعية 
 ،2017 ع��ام  خ��ال  اإلكرونية  خدمة   50 اإط��اق  م�صروع  ت�صمل  والتي 
والذي ي�صري وفق اجلدول الزمني املحدد حيث مت اإطاق 12 خدمة منذ 
2017، ومن املقرر اإطاق حزمة من اخلدمات خال �صهر  بداية العام 
القادمة مبتو�صط  القليلة  الأ�صهر  تليها عدة حزم خال  القادم،  �صبتمرب 

12 خدمة لكل حزمة خدمات.

"حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع"
 و"اإي او يف تكنولوجي انوفي�شن" توفران 

اال�شت�شارة الذكية لرواد االأعمال
•• دبي -وام:

�� اإحدى  وّقعت موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
لتقنية  انوفي�صن  تكنولوجي  يف  اأو  اإي  وموؤ�ص�صة   ���� دب��ي  اقت�صادية  موؤ�ص�صات 
املعلومات مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال من اأ�صحاب املواهب والبتكارات 
العاقة  ذات  للم�صاريع  والتطوير  ال�صت�صارية  اخلدمات  من  حزمة  وتوفري 
باأ�صعار  الرقمية  والتكنولوجيا  الإلكرونية  واخلدمات  الذكية  بالتطبيقات 
روؤية  حتقيق  على  املوؤ�ص�صة  ح��ر���ض  اإط���ار  يف  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  وي��اأت��ي  تف�صيلية. 
ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  وتنمية  تطوير  يف  الر�صيدة  احل��ك��وم��ة  وا�صراتيجية 
واملتو�صطة باإمارة دبي لارتقاء بها اإىل اأعلى م�صتويات ال�صتدامة والتناف�صية 

على جميع الأ�صعدة القت�صادية والجتماعية والثقافية.
وقع التفاقية يف مقر املوؤ�ص�صة بقرية الأعمال كل من �صعيد مطر املري نائب 
املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
وحممد يو�صف اإ�صماعيل املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة اإي او يف تكنولوجي انوفي�صن 

بح�صور عدد من امل�صوؤولني من اجلهتني.
وقال �صعيد مطر املري اإن هذه ال�صراكة تاأتي �صمن م�صاعي املوؤ�ص�صة الرامية 
تكنولوجيا  املحلية يف جم���ال  ال�����ص��رك��ات  واأ���ص��ح��اب  الأع���م���ال  ري����ادة  دع���م  اإىل 
اجلودة  م�صتويات  اأعلى  اإىل  املحلي  ال�صوق  يف  بخدماتها  والرت��ق��اء  املعلومات 
ياأتي  انوفي�صن”  تكنولوجي  يف  او  “اإي  مع  التعاون  اأن  والتناف�صية.واأ�صاف 
يف اإطار ت�صجيع ال�صباب املواطنني على اخلروج بابتكارات واخراعات حملية 
من خال توفري عدد من اخلدمات التي ت�صهم يف تطوير م�صاريع يف جمال 

التكنولوجيا الرقمية.
من جهته قال حممد يو�صف ا�صماعيل اإن ال�صراكة مع موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة تفتح املجال اأمام رواد الأعمال لا�صتفادة 
من خربتنا املتخ�ص�صة وريادتها يف تقدمي امل�صورة واخلربة الفنية يف جمالت 
تطوير التطبيقات الذكية واخلدمات الإلكرونية البتكار. واأعرب عن التطلع 
دولة  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  واأ�صحاب  الأع��م��ال  رواد  مع  للعمل 
الإمارات وتقدمي امل�صورة وامل�صاعدة يف تطوير اأفكارهم ودرا�صة جدواها التقنية 
والقت�صادية يف �صوق تقنية املعلومات لتمكينهم من النمو والرتقاء بخدماتها 

يف ال�صوقني املحلي والعاملي.
التدرب  من  النا�صئة  امل�صروعات  اأ�صحاب  �صيتمكن  التعاون  اتفاقية  ومبوجب 
تعزيز  يف  وال��ذك��ي��ة  التكنولوجية  احل��ل��ول  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  مهاراتهم  و�صقل 

اأعمالهم وتو�صعاتهم يف ال�صوق املحلي لإمارة دبي والأ�صواق املجاورة.
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املال والأعمال
بلدية مدينة اأبوظبي وبنك " االإمارات دبي الوطني "

 يوقعان اتفاقية اأمني ح�شاب امل�شاريع العقارية

غرفة ال�شارقة: عرو�س �شيف االإمارة تزداد تاألقًا وزخمًا

قيمته االإجمالية تتجاوز املليار درهم 

من 2018 االأول  الن�شف  يف  البوابة" يفتتح  "اأفينيو 

كهــــرباء دبي تبحـــث التعـــاون مــع اأمـــريكا

•• اأبوظبي -الفجر:

الإمارات  وبنك  اأبوظبي  مدينة  بلدية  من  كل  وّق��ع 
اأمني  اتفاقية   EmiratesNBD الوطني  دب��ي 
ح�صاب امل�صاريع العقارية، مما يجعل البنك معتمداً 

ر�صمياً لفتح ح�صابات ال�صمان يف اإمارة اأبوظبي.
واأكدت البلدية اأن توقيع التفاقية مع بنك الإمارات 
دبي الوطني ياأتي من حر�صها على توثيق عاقاتها 
م��ع ال��ب��ن��وك ال���رائ���دة يف ال���دول���ة، وت��ع��زي��ز عاقات 
ال�صراتيجيني،  ال�����ص��رك��اء  م��ع  وال�����ص��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
ذات  الأم��ور  والإ���ص��راف على جميع  الرقابة  وكذلك 
مبا  وال��ع��ق��ارات  الأرا����ص���ي  ق��ط��اع  يف  بالعمل  ال�صلة 
على  وي�صجع  القطاع،  ه��ذا  يف  امل�صتدام  النمو  يدعم 
القت�صادية  التنمية  اإليه، ويعزز  ال�صتثمارات  جذب 

املحلية والقدرة التناف�صية لقت�صاد الإمارة.
ت�صجيل  اأهمية  اإىل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأ���ص��ارت 
ح�صابات  مديري  كاأحد  الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك 
يتمتع  ملا  نظراً  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العقاري  ال�صمان 
ب��ه م��ن خ���ربة ط��وي��ل��ة يف جم���ال ال��ق��وان��ني ومعرفة 
والقدرة على  واحتياجاته  العقاري  بال�صوق  متعمقة 

هذا  لتطوير  ال��ازم��ة  امل�صرفية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
يف  ت�صاهم  التفاقية  اأن  واأو�صحت  احليوي،  القطاع 
وحتديث  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العقاري  القطاع  تنظيم 
والعقارات  بالأرا�صي  املتعلقة  واخلدمات  الإج��راءات 
ب�صورة متكاملة وب�صفة خا�صة تنظيم عملية اعتماد 
العقاري  التطوير  م�صاريع  يف  ال��وح��دات  وت�صجيل 
يوفر  مب��ا  املخطط،  على  البيع  مرحلة  يف  ب��الإم��ارة 
ذات  الأط��راف  وجميع  امل�صتثمرين  مل�صالح  احلماية 

العاقة.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ب��ن��ك الإم�������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي اأن 
توقيع اتفاقية مع بلدية مدينة اأبوظبي تاأتي �صمن 
ال�صراكة  عاقات  تعزيز  اإىل  الهادفة  ا�صراتيجيته 
والتعاون مع املوؤ�ص�صات الكربى واملهمة �صمن التزامه 
ت�صهدها  ال��ت��ي  ال�صاملة  التنموية  النه�صة  ب��دع��م 
اإر�صاء وتطبيق  الفعالة يف  وامل�صاهمة  اأبوظبي  اإم��ارة 
العقارية  ال�صوق  تنظيم  �صاأنها  م��ن  التي  ال��ق��وان��ني 
وفتح جمالت ا�صتثمارية منتظمة وفقاً ملعايري وقيم 
تت�صف  العقاري  للتداول  بيئة  وتوفري  ال�صتدامة، 
ب��اأع��ل��ى درج�����ات ال�����ص��ام��ة والأم������ان .وي���ه���دف بنك 
الإمارات دبي الوطني من خال هذه التفاقية اإىل 

واحللول  العقاري  ال�صمان  ح�صابات  خدمة  تقدمي 
املطورين  وخا�صة  عمائه  اإىل  بها  املرتبطة  املالية 
العقاريني منهم مما ي�صاهم باملحافظة علي م�صالح 

امل�صتثمرين واملطورين ويعزز الثقة بالعمل يف املجال 
التي  العمرانية  النه�صة  دع��م  وب��ال��ت��ايل  ال��ع��ق��اري، 

ت�صهدها دولة الإمارات العربية املتحدة .

•• ال�شارقة-الفجر:

تزداد “عرو�ض �صيف ال�صارقة” تاألقاً مع 
دخول مو�صم هذا العام اأ�صبوعه الثاين، ويف 
خ�ص�صتها  التي  اجلوائز  عدد  ارتفاع  ظل 
مراكز الت�صوق لزوارها يف خمتلف مناطق 
الإم��������ارة، وو�����ص����ول ع����دد حم����ات البيع 
اأكرث  اإىل  العرو�ض  يف  امل�صاركة  بالتجزئة 

من 600 حمل.
واأطلقت العديد من مراكز الت�صوق امل�صاركة 
ال�صياحي  احلدث  ال�صيف”،  “عرو�ض  يف 
الأهم الذي تنظمه غرفة جتارة و�صناعة 
ال�����ص��ارق��ة ���ص��ن��وي��اً، وال���ذي ي��ق��ام ه��ذا العام 
التخفي�صات  باأف�صل  “ت�صوق  �صعار  حتت 
حماتها الرويجية  والعرو�ض القّيمة”، 
ال���زوار، معلنة  ع��دد من  اأك��رب  ل�صتقطاب 

عن باقة من اجلوائز اجلاذبة التي ت�صمل 
ع���دداً م��ن ال�����ص��ي��ارات وال��ع��رو���ض الفريدة 

وق�صائم امل�صريات القيمة.
اإدارة  را�صد اجل��روان مدير  اإبراهيم  وقال 
العاقات القت�صادية والت�صويق يف غرفة 
“عرو�ض  ال�صارقة، تعترب  جتارة و�صناعة 
التي  الرئي�صية  الفعاليات  اأحد  ال�صيف” 
تنظمها الغرفة يف اإطار الروؤية الطموحة 
تر�صيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة،  لإم�����ارة 
كوجهة  ال��ع��امل��ي��ة  اخل��ارط��ة  ع��ل��ى  مكانتها 
وممار�صة  وال���ت�������ص���وق  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  مم���ي���زة 
الأعمال. كما تندرج العرو�ض �صمن �صعي 
تن�صيط  يف  ال��ف��اع��ل��ة  للم�صاهمة  ال��غ��رف��ة 
خمتلف القطاعات القت�صادية يف الإمارة، 
ا�صتقطاب  يف  وحم����وري  ب����ارز  دور  ول��ع��ب 
الزوار وال�صياح وامل�صتثمرين الأجانب اإىل 

الإمارة من خمتلف دول العامل.
�صيف  ع����رو�����ض  اأن  اجل��������روان  واأ������ص�����اف 
ال�صارقة التي تقام �صمن فعاليات “حملة 
هيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صارقة”  ���ص��ي��ف 
بال�صارقة،  وال�صياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن����اء 
م��ت��وا���ص��ل��ة وت�����زداد ت��األ��ق��اً وزخ���م���اً يف ظل 
التناف�صية  والأ���ص��ع��ار  اجل��اذب��ة  الأن�����ص��ط��ة 
واحل�صومات املغرية التي ت�صل ن�صبتها اإىل 
%75، وو�صط اأجواء احتفالية وترفيهية 
واأذواق  احتياجات  تلبي  وتراثية  وثقافية 
الفئات  خم��ت��ل��ف  م���ن  وال�������ص���ي���اح  ال�������زوار 
كبرية  باقة  م��ع  ت��راف��ق  وال��ت��ي  العمرية، 
اأعلنت  التي  القيمة  والهدايا  من اجلوائز 
واملحال  الت�صوق  مراكز  من  العديد  عنها 

التجارية.
القت�صادية  العاقات  اإدارة  مدير  واأ�صار 

ع���دد كبري  اأن  اإىل  ال��غ��رف��ة  وال��ت�����ص��وي��ق يف 
ال�صارقة  يف  التجزئة  قطاع  موؤ�ص�صات  من 
ل�����دى غرفة  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ح���ر����ص���ت ع���ل���ى 
ت�صتمر  التي  ال�صيف  عرو�ض  يف  ال�صارقة 
اإىل ما بعد عيد الأ�صحى املبارك وتختتم 
فعالياتها يف 9 �صبتمرب املقبل، لفتاً اإىل اأن 
متوا�صًا  يزال  ل  الت�صجيل  على  الإقبال 
حيث و�صل عدد املحال التجارية امل�صجلة 
يف عرو�ض هذا املو�صم اإىل اأكرث من 600 
الأرب����اح  م��ن  ح�صة  ع��ل��ى  للح�صول  حم��ل 
التي ترتفع ن�صبتها خال مو�صم عرو�ض 
واحل�صومات  ال��ع��رو���ض  ���ص��وء  يف  ال�صيف 
الكربى التي تطرحها معظم املتاجر على 
اأرق����ى ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة وغ��ريه��ا من 

الب�صائع واملنتجات.
رئي�ض  ال�صويدي  هناء  قالت  جانبها،  من 
غرفة  يف  وال����ع����رو�����ض  امل����ه����رج����ان  ق�����ص��م 
الت�صوق  م��راك��ز  م��ن  العديد  اإن  ال�صارقة، 
واأعلنت  ال��روي��ج��ي��ة  ح��م��ات��ه��ا  اأط��ل��ق��ت 
�صيتم  التي  املغرية  اجل��وائ��ز  من  �صلة  عن 
اأو يف ختام  اأ�صبوعي  ب�صكل  عليها  ال�صحب 
ال�صارقة، م�صيفًة  فعاليات عرو�ض �صيف 
األباب  ت��خ��ل��ب  اجل���وائ���ز  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
تغري  اأن  ممكن  بب�صاطة  لأنها  املت�صوقني 
حياتهم بلحظة، وهو ما يزيد من الت�صويق 
على  املت�صوقني  م��ن  كبرية  �صريحة  ل��دى 
اأن  ال�����ص��ي��ف، ع�صى  اأي����ام ع��رو���ض  ام���ت���داد 
ال�صيارات  باإحدى  للفوز  احلظ  يحالفهم 
اأو اجلوائز الأخرى املميزة التي طرحتها 
م��راك��ز ال��ت�����ص��وق وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة هذا 

املو�صم.
�صنر  �صيتي  اأن  اإىل  ال�����ص��وي��دي  واأ����ص���ارت 
�صيارة  ت����ق����دمي  ع�����ن  اأع�����ل�����ن  ال���������ص����ارق����ة 
 Toyota Fortuner 2017
امل��ت�����ص��وق��ني من  اأح����د  ل��ت��ك��ون م��ن ن�صيب 
يف  �صيجري  ال��ذي  الكبري  ال�صحب  خ��ال 

نهاية املو�صم. 
كما اأعلن �صحارى �صنر عن تقدمي �صيارة 
مر�صيد�ض S 500 cabriolet لزواره 
بالإ�صافة اإىل التكفل مب�صاريف عام كامل 
الدرا�صية  وال��ر���ص��وم  م��ن��زل  اإي��ج��ار  ت�صمل 
والت�صالت  الكهرباء  وفواتري  لاأطفال 
ووقود ال�صيارة، بقيمة اإجمالية تبلغ 130 
األف درهم. اأما ميغا مول فاأعلن بدوره عن 
تقدمي �صيارة لكز�ض LX 570 بالإ�صافة 
األف   15 بقيمة  م�����ص��ري��ات  ق�����ص��ائ��م  اإىل 

درهم اأ�صبوعياً.
وت�صفي ال�صحوبات واجلوائز على الت�صوق 
متعة اإ�صافية ورونقاً خا�صاً خال عرو�ض 
للمت�صوقني  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال�����ص��ارق��ة  �صيف 
تناف�صية  باأ�صعار  احلاجيات  ل�صراء  فر�صة 
وخ���ا����ص���ة م����ع اق��������راب ع���ي���د الأ����ص���ح���ى 
املبارك. كما يتيح للراغبني يف ال�صفر اإىل 
اإمكانية  ال�صيفية  العطلة  خال  بلدانهم 
���ص��راء ال��ه��داي��ا ب��اأف�����ص��ل الأ���ص��ع��ار، يف ظل 
املراكز  تقدمها  التي  الكبرية  اخل�صومات 
يف  لروادها  الكربى  التجارية  والعامات 
ف�صل ال�صيف حتت اإ�صراف غرفة ال�صارقة 

ورقابة اجلهات املخت�صة.

•• دبي -وام: 

يف  اجل��دي��دة  الت�صوق  وج��ه��ة  البوابة”  “اأفينيو  يفتتح 
منطقة مركز دبي املايل العاملي يف الن�صف الأول من العام 
الإن�صائية  الهياكل  من   85% اإجن��از  مت  حيث   2018
الذي  امل�صروع  �صمن  اخلر�صانية  الأع��م��ال  من  و75% 
مربعة.وتتجاوز  ق��دم  األ���ف   660 م��ن  اأك���رث  على  ميتد 
“اأفينيو البوابة يف مركز دبي  القيمة الإجمالية مل�صروع 
املايل العاملي” املليار درهم .وقال نبيل الكندي الرئي�ض 
التنفيذي للتطوير العقاري يف مركز دبي املايل العاملي: 
توا�صل الأعمال الإن�صائية يف م�صروع “اأفينيو البوابة يف 
مركز دبي املايل العاملي” حتقيق زخم متزايد نحو موعد 
الفتتاح املرتقب يف عام 2018 وقد بداأت بالفعل مامح 

امل�صروع تاأخذ �صكلها احلقيقي على اأر�ض الواقع .

•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صعادة �صعيد حممد الطاير الع�صو 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب 
رفيع  اأمريكيا  وف��دا  مكتبه  يف  دب��ي  وم��ي��اه 
امل�صتوى برئا�صة �صعادة بول مالك القن�صل 
الأمريكي يف دبي.واأكد الطاير اأهمية مثل 
والتن�صيق  التعاون  تعزيز  اللقاءات يف  هذه 
املميزة  ب��ال��ع��اق��ات  م�����ص��ي��دا   .. امل�����ص��رك 
ال���ت���ي جت��م��ع دول�����ة الإم��������ارات وال���ولي���ات 
امل�صتويات  الأمريكية على خمتلف  املتحدة 

القت�صادية والجتماعية والثقافية.
اللقاءات  ه��ذه  اأن  اإىل  اللقاء  واأ���ص��ار خ��ال 
ومياه  كهرباء  هيئة  حر�ض  اإط��ار  يف  تاأتي 
دبي على تبادل اأف�صل التجارب واخلربات 

العاملية مع �صركائها يف قطاع ال�صتدامة .
تطوير  يف  دبي  جتربة  الطاير  وا�صتعر�ض 
وتر�صيد  والبديلة  املتجددة  الطاقة  قطاع 

حلول  واإي��ج��اد  الطبيعية  امل��وارد  ا�صتهاك 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة لتحقيق  ال��ط��اق��ة  ب��دي��ل��ة ع���ن 

التنمية امل�صتدامة يف الإمارة .
ولفت اإىل املبادرات الطموحة التي اأطلقتها 
كهرباء ومياه دبي يف اإطار �صعيها لتحقيق 
روؤي����ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 
جلعل دبي مدينة ذكية م�صتدامة ومتكاملة 
بيئة نظيفة  امل��وارد وتوفر  ا�صتدامة  حتقق 
حتقيق  ي�صمن  مب��ا  وم�صتدامة  و�صحية 

النمو الأخ�صر وتعزيز كفاءة الطاقة.
ال��وف��د الأم��ري��ك��ي يف خ��ت��ام الزيارة  وق���دم 
على  الطاير  �صعادة  اإىل  والتقدير  ال�صكر 
على  كثب  عن  واطاعه  ال�صتقبال  ح�صن 
ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة وم�����ص��اري��ع��ه��ا وت���ب���ادل الآراء 
يخدم  ما  كل  يف  العاملية  التجارب  واأف�صل 

قطاع الطاقة.

تعاون بني �شرطة دبي و دائرة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري

•• دبي -وام:

اأهمية  دبي  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �صعادة  اكد 
قطاع ال�صياحة لإمارة دبي باعتباره اأحد م�صادر الدخل املهمة فيها م�صرياً 
اإمكانياتها لدعم  اإىل حر�ض القيادة العامة ل�صرطة دبي على ت�صخري كل 
ال�صياحة ل�صتقطاب  التجاري يف تطوير قطاع  والت�صويق  ال�صياحة  دائرة 
امل�صتوى الإقليمي  الإم��ارات على  ري��ادة  ال�صائحني وتر�صيخ  اأكرب عدد من 

ودعم قدرتها التناف�صية على امل�صتوى العاملي.
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  امل���ري  �صعيد  ه��ال  ل�صعادة  ا�صتقباله  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  مبنى  يف  بدبي  التجاري  والت�صويق  ال�صياحة 
الدارة  ل�صوؤون  العام  القائد  ال�صريف م�صاعد  �صعد  اللواء حممد  بح�صور 
ال�صاملة  للجودة  العامة  الإدارة  مدير  احلمراين  �صالح  الدكتور  والعقيد 
بالنيابة.وبحث اللقاء �صبل تعزيز التعاون بني اجلانبني اإ�صافة اىل تبادل 
كواحة  عامليا  دب��ي  �صمعة  تعزيز  �صاأنها  من  التي  النظر  ووج��ه��ات  الأف��ك��ار 

لاأمن والأمان تتميز مبقومات �صياحية مميزة وفريدة.

دبي يف  العقارات  ت�شرفات  درهم  مليون   713
•• دبي-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأم��اك يف دبي اكرث من 
713 مليون درهم. و �صهدت الدائرة  ام�ض ت�صجيل 116 مبايعة بقيمة 
234 مليون درهم، منها 13 مبايعة لاأرا�صي بقيمة 62 مليون درهم و 

103 لل�صقق و الفلل بقيمة 172 مليون درهم.
وقد جاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة املرر 
تليها مبايعة بقيمة 9 مايني درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة 
ور�صان  ت�صدرت منطقة  الرفاعة.وقد  درهم يف منطقة  5 مايني  بقيمة 
الوىل املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 2 مبايعة بقيمة 4 مايني 
درهم وتلتها منطقة وادي ال�صفا 7 بت�صجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مايني 
مايني   4 بقيمة  مبايعة   1 بت�صجيلها   2 ال�صفا  وادي  فى  وثالثة  دره��م 
مبايعة  ج��اءت  فقد  الفلل  و  ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  دره��م.اأم��ا 
تلتها  املبايعات  ك��اأه��م  اخلام�صة  الثنية  مبنطقة  دره��م  مايني   8 بقيمة 
مبايعة بقيمة 6 مايني درهم يف منطقة برج خليفة و اأخريا مبايعة بقيمة 
5 مايني درهم يف منطقة اخلريان الأوىل.وقد ت�صدرت منطقة اخلريان 
الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق و الفلل اإذ �صجلت 11 مبايعة 
بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة ور�صان الأوىل بت�صجيلها9 مبايعات 
بقيمة 3 مايني درهم وثالثة يف مر�صى دبي بت�صجيلها 8 مبايعات بقيمة 
15 مليون درهم.و�صجلت الرهونات قيمة قدرها 479 مليون درهم منها 
17 رهن اأرا�صي بقيمة 418 مليون درهم و 47 رهن فلل و�صقق بقيمة 
61 مليون درهم و كان اأهمها مبنطقة املركز التجاري الثانية بقيمة 190 

مليون درهم واأخرى يف منطقة املرقبات بقيمة 75 مليون درهم.

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2599  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ارتيك مارين �صريفي�صز جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/حممد ح�صن حممد ايوب علي قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11362( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1196( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2439  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- بر احلكمان لل�صيافة جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/حممد نويد افتاب احمد افتاب قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7800( 
او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )920(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2579  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- هاي �صبيد للخدمات الفنية �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فا�صيم ادري�ض   قد اأقام عليك 
املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12112( وق���دره  ب��ه 
بال�صافة اىل مبلغ 1269 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2548  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- اليت ل�صناعة الث��اث - �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ وقار علي نيازي حممد اف�صل نيازي   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  املنفذ به وقدره )5400( درهم اىل طالب 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   920 مبلغ  اىل  بال�صافة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2442  تنفيذ عمايل 
القامة  حمل  جمهول  خواييه   ومقهي  مطعم  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  الرو�ض   قد  ابو  ا�صامه عبدالعزيز علي  التنفيذ/  مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )19197( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   1514 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2685  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- عني املها للمقاولت -  �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �صهيل خان �صاجهان خان -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )8687( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   920 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2929  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  م   م  ذ  ���ض   - للتغليف  ال�صليله  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  �صيخ    كالو  �صيخ  الدين  ن�صري  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )8661( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   920 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2679  تنفيذ عمايل 
القامة  للخياطة  جمهول حمل  ليليدود�ض  املنفذ �صده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ افاق عبا�ض خان -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1466( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل 
مبلغ 493 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2675  تنفيذ عمايل 
املنفذ ���ص��ده/1- �صن لي��ت لل�صياحة - �ض ذ م م  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صيجو مينا�صريي توما�ض   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )12642( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   1445 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2728  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صركة مباين دملا للمقاولت العامة  - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد الطاف جانان خان   قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
بال�صافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13357( وق��دره 
اىل مبلغ 1136 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2765  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ديك�صون �صوبرماركت   جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  التنفيذ/ لورنا �صان�صيز فالديز - قد  ان طالب 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)19403( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل 
مبلغ 1560 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1179   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اكال �صاري لل�صيانة �ض ذ م م وميثلها حممد فريوز حممد 
علي ح�صن احل�صن وبالفري �صينغ �صاتنام �صينغ و�صيد علوي فاريكوتيكل ياهو 
اخليمة  راأ����ض  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  )و�صابقا  
الوطني - �ض ذ ع وميثله : عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )450569.11( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
 �عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2231   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- ماتو كري�صتوفر بوبالن 2- ايقونه لل�صفر 
- �ض  ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ون ورلد 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  ترافيل �صريفي�صز - م د م �ض  قد 
املبلغ املنفذ به وق��دره )111496(  امل��ذك��ورة اع��اه وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ص �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم �ملحرر )2017/5467(    

املنذر : املالك/ حممد حميد نا�صر العوي�ض - اإماراتي اجلن�صية 
بوكالة مكتب العوي�ض واملطرو�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

املنذر اليه : جور�صي لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة 

املو�صوع / اإنذار وتكليف ب�صداد بدلت الجرة املتاأخرة خال 30 يوم 
الجرة  ب��دلت  �صداد  ب�صرورة  امل�صتاأجر  اليه  املنذر  البناية  مالك  ب�صفته  املنذر  ينذر 
امل�صتحقة منذ تاريخ 2016/5/4 وحتى تاريخ 2017/5/3 بواقع 43000 درهم �صنويا  وال 
�صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صد املنذر اليه لخاء العني املوؤجرة 

�صقة رقم 311 الكائنة يف بناية املاريا مبنطقة النهدة الوىل دبي. 
  �لكاتب �لعدل

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2014/423 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ف�صيلة اإ�صماعيل عبدالعزيز الزرعوين جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2014/8/24 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ب��ان توؤدي  ب��ال��زام امل��دع��ي عليها  امل��ذك��ورة اع���اه ل�����ص��ال��ح/دار التمويل - ���ض م ع : 
وثمانية  دره��م  وثمانني  وثاثة  وثاثمائة  ال��ف  وخم�صني  اثنني  مبلغ  للمدعية 
وت�صعني فل�صا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل 
يف 2014/3/16 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  ثاثني  خال  لا�صتئناف  قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما    . املحاماة  اتعاب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/2571  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- فاطمة احمد �صكري قائد البلو�صي  جمهول حمل القامة مبا 
امل��ح��رزي   قد  : �صيخه حممد �صيف علي  م ع وميثله  التمويل - �ض  دار  امل��دع��ي/  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )20.887.6 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من  2013/12/31 وحتى 
ال�صداد التام  و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة    2017/9/20 امل��واف��ق  
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2016/297  ��شتئناف جتاري    
البلو�صي  جمهول حمل  امل�صتاأنف �صده/ 1- مو�صى باهوت ل�صكري  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / خالقداد �صالح زهي ابن در حممد وميثله:نورة 
ال�صادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�صتاأنف  قد  امل��ازم��ي   م��راد عبدالرحمن  حممد 

بالدعوى رقم 2010/1080 جتاري كلي بتاريخ  2016/3/2     
 10.00 ال�صاعة  امل��واف��ق 2017/9/19   ال��ث��اث��اء   ي��وم  لها جل�صه  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/1847  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه /1-جنيد احمد ملك خدابخ�ض  جمهول حمل القامة مبا ان 
ع   م  ات�صالت( �ض  الإم��ارات لات�صالت - )جمموعة   املدعي/ �صركة جمموعة 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
املحاماة والفائدة   12% من  )54.725.13 دره��م( والر�صوم وامل�صاريف  واتعاب 
املوافق   التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم الح��د   ال�صداد  تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.B.10 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   8.30 ال�����ص��اع��ة    2017/8/20
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/435  عقاري كلي
امللكية( -امبالت  ب�صهادة  ال��وارد  املدعي عليه / 1- حممد كوتي عبداملناف )ح�صب  اىل 
فيتل حممد كوتي عبداملناف )ح�صب الوارد باثبات ال�صخ�صية( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر 
الجارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احل��م��ادي   احمد 
وماحقها والزام املدعي عليها بت�صليم الوحدة مو�صوع الدعوى خالية من ال�صواغل ورد 
احليازة والغاء ا�صارة القيد العقاري والزامهما ب�صداد مبلغ وقدره )262.052( درهم مع 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم   %12 بواقع  ال�صرار  تعوي�ض 
جل�صة يوم  الحد املوافق  2017/8/20   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/419  عقاري كلي

 - م  م  ذ  اأفريكا  - �ض  ن��ورث  زاده  2-ديجيتال مي  املدعي عليه / 1- حممود رحيم   اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ ام����اك ل��ل��ت��م��وي��ل )���ص��رك��ة م�����ص��اه��م��ة عامة( 
وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة وماحقها والزام املدعي عليها بت�صليم الوحدة مو�صوع 
الدعوى خالية من ال�صواغل ورد احليازة والغاء ا�صارة القيد العقاري والزامهما ب�صداد 
مبلغ وقدره )1.096.356.92( درهم مع تعوي�ض ال�صرار بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  الحد املوافق  2017/8/20   ال�صاعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/1020  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- مري�صانت �صتار العاملية للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2-حممد علي عبداحل�صني 
ك���دخ���اىلء ال����ي����ادراين جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج الول - ف����رع دبي 
اقام  قد  دب��ي  ف��رع   - الول  اخلليج  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا  اهلي  م�صطفى  عبدامللك  وميثله:حممد 
احل�صوري  مبثابة  بتاريخ:2017/8/14  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاه  املذكورة  الدعوى 
وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول مامل يتفق الطراف 
اوراقها وم�صتنداتها وما ع�صى  الط��اع على  تكون مهمته  تاريخه  ا�صبوع من  ت�صميته خال  على 
م�صتندات  م��ن  لديه  م��ا  على  ل��اط��اع  امل��دع��ي  البنك  اىل مقر  والن��ت��ق��ال  ل��ه اخل�صوم  يقدمه  ان 
وقدرت امانة مقدارها 15.000 درهم والزمت املدعي بها، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الربعاء 
المانة  �صداد  عدم  حال  يف   ch2.E.22:القاعة يف  �صباحا  ال�صاعة:09:30  امل���واف���ق:2017/8/23 

وجل�صة:2017/9/27 يف حال �صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2017/509  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- ا�صعد احمد بتله )ح�صب الوارد ب�صهادة امللكية( ا�صد احمد باتله )ح�صب الوارد باثبات 
عامة(  م�صاهمة  )���ص��رك��ة  للتمويل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اأم��اك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ال�صخ�صية(  

وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:2017/24 عقاري كلي يوم الثاثاء بتاريخ:2017/5/9   باعتباره 

�صندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )1535417.80( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 

15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العان. 
2- بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�صوع الدعوى وماحقها و�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( 
ب��ت��اري��خ:2010/8/22 وب��ال��زام املدعي عليه  امللكية ال�صادرة عن دائ��رة الرا���ص��ي والم��اك  ال���واردة ب�صهادة 

بت�صليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة  لها.
املذكور خال 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2016/710  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- عائ�صه حممد �صعيد ف�صيله الهاملي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اماك للتمويل )�صركة 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  احلمادي  احمد  بكر  اب��و  حممد  وميثله:عبداللطيف  عامة(  م�صاهمة 
بتاريخ 2017/6/18 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( بف�صخ اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتملك )الجارة املو�صوفة بالذمة( وماحقها مو�صع الدعوى عن الوحدة العقارية رقم:104 الكائن بالعقار 
امل�صمى:�صليكون جايت 3 واملقام على قطعة الر�ض رق��م:1127 مبنطقة ند ح�صة بامارة دبي مو�صوع اتفاقية الجارة 
القيد  ا�صارة  وبالغاء  ال�صواغل  من  خالية  للمدعية  العقارية  الوحدة  بت�صليم  عليها  املدعي  وبالزام  بالتملك  املنتهية 
العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�صهادة امللكية ل�صالح املدعي عليها التي مفادها )تخ�صع ملكية العقار اىل 
ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وبالزام املدعي 
اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�صروفات  بالر�صوم  والزمتها  درهم   )361.912.32( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/261  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- فرانك برينارد مار�صيل دايل�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اماك للتمويل )�صركة 
م�صاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد ابو بكر احمد احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/7/30 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( بف�صخ اتفاقية 
الجارة املنتهية بالتملك وماحقها ب�صان الوحدة العقارية رقم:1708 مب�صروع )بايزووتر( واملقام على قطعة 
الر�ض رقم 250 مبنطقة برج خليفة - امارة دبي و�صطب العبارة الواردة يف �صهادة ملكية الوحدة وال�صادرة عن 
دائرة الرا�صي والماك بالتي )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار 
املنتهي بالتملك وملحقاته( وذلك من �صجات دائرة الرا�صي والماك والزام املدعي عليه برد الوحدة مو�صوع 
الدعوى للمدعية خالية من ال�صواغل وبالزامه ان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )108522.60( درهم كما الزمته 
امل�صروفات ومبلغ الف درهم لتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/140  عقاري كلي 

)�صركة  للتمويل  املدعي/اماك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بريجالييف  تيمور  عليه/1-  املدعي  اىل 
م�صاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد ابو بكر احمد احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/8/9 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( 
مو�صوع  ال��وح��دة  بت�صليمها  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام  وماحقها  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  اتفاقية  بف�صخ 
التفاقية رقم:605 الكائنة بالعقار امل�صمى كمبين�صكي ريزيدن�صز املقام على قطعة الر�ض رقم 32 مبنطقة 
نخلة جمريا بدبي خالية مما ي�صغلها ورد احليازة اليها وب�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات 
الواردة  ال��دائ��رة(  لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة 
ب�صهادة ملكية العقار والزمته الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/260  عقاري كلي 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  دايل�ض  مار�صيل  برينارد  فرانك  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/12 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/اماك للتمويل )�صركة م�صاهمة 
عامة( بف�صخ اتفاقية الجارة وماحقها مو�صوع الدعوى وما يرتب عليها من اأثار و�صطب عبارة )تخ�صع 
املودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج���ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  لرتيبات  العقار  ملكية 
التداعي  حمل  العقارية  الوحدة  بت�صليم  عليه  املدعي  وبالزام  العقار  ملكية  ب�صهادة  ال��واردة  الدائرة(  لدى 
للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�صواغل كما الزامت املدعي عليه بان يوؤدي لها مبلغ )411.998.11( 
درهم تعوي�صا عما حلقها من �صرر وما فاتها من ك�صب وفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�صائية يف:2017/4/11 وحتى متام ال�صداد والزامه بالر�صوم وامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7317  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صعيد تاج لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /زين علي مظهر مظهر اقبال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13800( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  mb175494805ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   1000(
م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل ، وامرت بتق�صري املدة .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1436  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد �صاه جهان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
تاريخ  قانونية من  فائدة  دره��م(  و%12  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )8432 
املطالبة حتى متام ال�صداد بال�صافة اىل مبلغ وقدره )3000 درهم( لتذكرة العودة اىل 
موطن املدعي والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB169278621AE  وحددت 
لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4549  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صوبر ديلر للو�صاطة التجارية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  ا�صماعيل  قد  مبا ان املدعي / حممد علي مينحا�ض حممد 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)34330 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172575942AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي����وم الث���ن���ني امل��������واف��������ق:2017/9/11 ال�����ص��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7654  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تطوير للحلول التكنولوجية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / جاك�صون جو�ض مابراناتوكاران  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)12600  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB175815495AE  وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق:2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العان .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7471  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة م�صندم للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املدعي / مامون حممد م�صيه مياه  قد  ان  مبا 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)13873  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وحددت    MB175384183AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري مدة العان .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3431  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  والتطريز  جمهول حم��ل  للخياطة  1-ال��ه��دي��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  ابو احل�صني  قد  ان املدعي / حممد �صاه جهان 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )3000  وق��دره��ا)23600  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وحددت    MB171701134AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/9/18 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7202  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هون�صت حللول ال�صيارات ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  مبا ان املدعي / راه��ول رافيندران  قد 
درهم(  ع��ودة مببلغ )1500  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)17284  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB175476897AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
لذا  القا�صي  08.30 �ض مبكتب  ال�صاعة  امل��واف��ق:2017/8/23  الربعاء  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7535  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توكل ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �صانتو�ض كومار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)6100  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB175634205AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف 
الربعاء امل��واف��ق:2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العان .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7752  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة وانكو امتياز للمقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / مري كام خان نور زمان خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)16235  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وحددت    MB175874955AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب القا�صي لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري مدة العان.
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6656  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ع��ل��ي ال��ي��و���ص��ف��ي  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان املدعي 
املطالبة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  وال��ت��ط��ري��ز   للخياطة  طنجه   /
مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق�������دره�������ا)3750 دره�������م( وال����ر�����ص����وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
الرب���ع���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت    MB172359832AE:ال�صكوى
امل��واف��ق:2017/8/23 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري املدة .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7639  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املوناريج مارين الهند�صية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /���ص��وروز ميا ف��زرال��ك��رمي  ق��د  مب��ا ان 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10513.3( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
)1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة رقم 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB173183479AE:ال�صكوى
2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العان.
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7946  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ج�صر اخلليج لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عزت خان حممد ر�صول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12510( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB176042672AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �ض  املوافق 2017/8/23  الربعاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�صري مدة العان.
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3940  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  اىل املدعي عليه / 1-�صقر املدينة للخدمات 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د �صالح اح��م��د روج���ون ع��ل��ي  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   51394( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  ع���ودة مببلغ )3000 دره���م(  وت��ذك��رة 
الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    mb170133344ae:ال�صكوى رق��م 
املوافق 2017/9/12 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7484  عمايل جزئي

جمهول  ������ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  رم�����ص��ان  1-���ص��اه��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د �صفدر حممد ا���ص��ل��م  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   17002( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
ال�صكوى  يف  وامل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    AE175527113MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/4000  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1- لينغرام للتجارة العامة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممود 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اع��اه وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  حممود احمد ح�صن قد 
وقبل  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/8/14 
الف�صل يف مو�صوع الدعوى باحالتها اىل التحقيق ليثبت املدعي بكافة طرق الثبات ان 
املدعي عليها ف�صلته تع�صفيا بتاريخ:2017/3/17 و�صبب الف�صل و�صرحت للمدعي عليها 
بنفي ذلك وبذات الطرق وحددت للتحقيق جل�صة:2017/8/29 ال�صاعة التا�صعة والن�صف 
ا�صبوعني من بدئه وعلى اخل�صوم اعان  ينتهي خال  ان  القا�صي على  �صباحا مبكتب 
واح�صار �صهودهم للجل�صة املحددة وابقت الف�صل يف امل�صروفات و�صرحت باعان املدعي 

عليها مبنطوق احلكم بالن�صر.
 رئي�ص �ل�شعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/3964  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- امبرييال برمييوم لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاه ل�صالح/�صريف خان مبثابة احل�صوري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغا 
التنفيذ قد  او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت  العودة اىل موطنه  دره��م( وتذكرة   73682(
من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها  اخر  عمل  �صاحب  بخدمة  التحق 
ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7518  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وايت كلوفر ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  ان املدعي /نويد �صهزاد عجب نور خان قد  مبا 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8100( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb175016182ae  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق 2017/8/20 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6850  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دوراك��ون للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /فا�صام�صتي �صوريا براك�صا راوو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20844 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb173849456ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2017/8/21 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7905  عمايل جزئي

ال��ع��ام ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-ك��و���ص��ي للنقل  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  بخ�ض  نا�صر حممد  /غ��ام  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16560( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb175802623ae  وحددت لها جل�صة 
فاأنت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/8/22 املوافق  الثاثاء  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/2349  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-كومريكا انرنا�صيونال للتجارة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  القامة مبا ان املدعي / ا�صحاق �صو�صا كل قد 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(  وق����دره����ا)43200  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    MB169123212AE:ال�صكوى رق��م 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/9/18 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/3851  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-توتال �صتار للخدمات البحرية  جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ا�صماعيلي  هيكوران   / امل��دع��ي  ان 
درهم(   900( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)99000  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB170471129AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثاثاء املوافق:2017/9/12 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6820  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيل جوهن لبا�صتيدا لنغامون  جمهول حمل القامة مبا 
حممد  وميثلها/ابراهيم  ���ض.ذ.م.م  املطاعم  لدارة  ليدر  بروفي�صنال   / املدعي  ان 
احمد عبداخلالق قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي مببلغ 
الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  .وح���ددت  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   16.800( وق��دره 
امل��واف��ق:2017/8/22 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري  ، وامرت بتق�صري املدة.
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6406  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  اي  ريد  فالكون  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  القامة مبا ان املدعي /ارج��ون بابو بابو �صاجنيتو فاداكيتيل  قد 
درهم(   63079( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
ال�صكوى  يف  وامل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    AE174694305MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/8/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/4488  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ص�صة م�صاريف ابها التجارية جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/26 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/

عفيفي مو�صى عبدالعليم ابو زيد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )45947.30 
التحق  التنفيذ قد  وق��ت  نقدا ما مل يكن  او قيمتها  ال��ع��ودة اىل موطنه  وت��ذك��رة  دره��م( 
ن�صيبه  املدعي من  واعفت  امل�صروفات  باملنا�صب من  والزمتها  اخر  بخدمة �صاحب عمل 
فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2552  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  الذهبي  امليثاق  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/منهاج حممد كيميا جول قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )10740( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1137( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2472  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صابر اكرم لتجارة ال�صكراب �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   قد  �صديق  حممد  في�صل  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9453( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )878( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2780  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مطعم ومقهى جراند اأبو�صقرة )فرع( جمهول حمل 
اأقام   قد  ورده  حممد  علي  عا�صور  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )10484( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1024( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2884  تنفيذ عمايل 

ذ.م.م جمهول حمل  ح��رة  ميديا منطقة  ترافيك  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد رباح عبدالرحمن ابو رباح قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )18000( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1480( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2576  تنفيذ عمايل 

�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ب��ال��و���ض  ���ص��ده/1- مطعم ومقهى  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  �صامي احل�صينه قد  التنفيذ/�صاح  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )61950(
مبلغ )4515( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2554  تنفيذ عمايل 

�����ض.ذ.م.م  ورك�����ض   اليكروميكانيكل  ���ص��اه��ي��وال  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
���ص��ه��زاد حممد  التنفيذ/حممد  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  رم�صان قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )920( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6638  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رو�صان لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�صوجان مياه خواج علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )23664 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:AE174179405MB  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/8/17 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/2839  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ب��وجن��اب��ى خ��و م.د.م.�������ض جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صينغ  تانفري   / املدعي 
والر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)20165  عمالية 
 08.30 ال�صاعة  امل���واف���ق:2017/9/18  الثنني  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  وامل�صاريف  
�ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/7476  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل امل��دع��ي عليه / 1-ك��ي��و ت��ي �صي للمقاولت 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  �صاه  قد  �صاه حممد علي  �صاد علي  ن��ور   / املدعي  ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)13834 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ وق��دره )800 
درهم( وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:AE175318405MB  وحددت لها 
جل�صة يوم الثاثاء املوافق:2017/8/22 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري املدة .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7488  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ا�صلم عبدالغفور للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  القامة مبا ان املدعي / علي ر�صا حممد �صديق  قد 
وق��دره )800  ع��وده مببلغ  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)5309  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وحددت    AE175523848MB:رقم ال�صكوى  يف  وامل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م( 
لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري مدة العان .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/374  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م جمهول  ال�����ص��ك��راب  ل��ت��ج��ارة  امل��دع��ي عليه / 1-ار����ص���ان كا�صف  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ا���ص��ع��د ع��ل��ي خم��ت��ار اح���م���د  ق���د اأق�����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )13980 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
الربعاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB165700317AE:ال�صكوى
املوافق 2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7041  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ليذر ما�صر للتنجيد ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صيد   فا�صي حيدر  /تنوير جيدر  املدعي  ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )21221 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb175391800ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2017/9/12 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6584  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة �������ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج��م��ع��ه ع��رف��ات وه��ب��ه ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ج��م��ي  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
وامل�����ص��اري��ف رقم  وال��ر���ص��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت��ذك��رة  )13300 دره���م( 
املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB174910633AE:ال�صكوى
2017/8/21 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7680  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الب�صتان  1-�صم�ض   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /�صامي ا�صماعيل ابراهيم �صعبان  قد 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م(   9934( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
  mb175807533ae:مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/8/22 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5359  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هاندي هاند للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املدعي /طاهر حممد عامر حممد  قد  ان  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )800(  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18578 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb173952470ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/4337  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  املباين  لتنظيف  ال�صنافر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/فاروق ح�صن عبدالرحيم بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )6.381 
درهم( وتذكرة عودة اىل ملوطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة 
املدعي من ن�صيبه منها  امل�صروفات واعفت  املنا�صب من  �صاحب عمل اخر والزمتها 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3884  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�صتوريان للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عمر  /نبيل  امل��دع��ي  ان 
وتذكرة  دره���م   )96874( اج��م��ايل  مبلغ  ل��ل��م��دع��ي  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي 
ال�صكوى  رق���م  وامل�����ص��اري��ف  ب��ال��ر���ص��وم  وال��زام��ه��ا  دره����م(   2000( بقيمة  ع���ودة 
املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    mb171572372ae:العمالية
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/8/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5717  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ط��ري��ق احل��ي��اة لن��ظ��م��ة ال�����ص��ام��ة ������ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اب��راه��ي��م احمد �صيد �صيد الح��م��دي ق��د 
 60042( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
الثنني  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB174570872AE:ال�صكوى
املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7960  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ص��ني زان���ق زون���ق ج��ان��ق ه��ون��ق اع��م��ال فنية �����ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ب��د ال��غ��ف��ار ب��اب��ات��ون��دي ���ص��اين قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   5600(
ال�صكوى:MB172296814AE  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/22
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4740  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال����ربق ان��رن��ا���ص��ي��ون��ال ل��ل��م��ق��اولت ������ض.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /م���رات���ب ع��ل��ي حم��م��د ان����ور ق���د اأق�����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )11097 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
ال�صكوى:MB168692625AE  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/8/23
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6765  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صي اي ا�ض لتنظيم املعار�ض والندوات وادارتها جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ىل ان��ت��وين ت��وم��ا���ض ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   48520( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
ع��ودة مببلغ وق��دره )1500( دره��م وبالر�صوم وامل�صاريف  وح��ددت لها جل�صة 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2017/8/24 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7578  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  / 1-اك�صلنت جولدن  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ع�صمت اهلل دوتي خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)15795  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb175560297ae  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق:2017/8/20 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري مدة العان .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6081  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انكور بوينت لتجارة معدات املواينء والر�صاد البحري �ض.ذ.م.م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �صعيد احمد حممد �صديق هوليو قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)23250 درهم( وتذكرة عودة 
  MB174105506AE:مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
مبكتب  ���ض   08.30 ال�صاعة  امل����واف����ق:2017/8/21  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة  من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/4877  عمايل  جزئي 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الهمايا  مطعم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�صالح/ اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
 1100( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  كانان  توتيل  كري�صنان  كنهي 
درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل يكن 
املنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعي  قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها 
قابا  . حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03832/2017 / �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03199/2017  �شكني- �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده :  نانتونغ اك�صنجاجنان يان للمقاولت - �ض ذ م م
وهايدوجن لو  - جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �صبيب العقارية )بن �صبيب العقارية �صابقا( 
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

من  اليجارية  القيمة  ميثل  دره��م   172.011 مبلغ  ب�صداد  عليهما  املدعي  ال��زام   -1
تاريخ 2017/1/1 وحتى تاريخ الخاء 2017/4/19 

متثل  دره��م   144.000 مبلغ  ال�صيكات(  وحم��رر  )امل�صتاأجر  عليهما  املدعي  ال��زام   -2
قيمة ال�صيك املرجتع للفرة من تاريخ  2016/10/1 وحتى 2016/12/31 

ال��زام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ 2.500 درهم نتيجة ارجت��اع �صيك على ح�صب   -3
التفاق يف العقد   

4- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03937/2017 / �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03666/2017  �شكني- �يجار�ت بالن�شر
اىل املنفذ �صده : جوزيف جمو�ض مرين  - جمهول حمل القامة   

�صبيب  العقارية )بن  �صبيب  : عبدالواحد بن  التنفيذ  حيث تقدم طالب 
العقارية �صابقا( 

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:
1- الزام املدعي عليه بقيمة ايجارية للفرة من 2017/2/24 وما ي�صتجد 
من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي بواقع 70.000 درهم �صنويا والزام 

املدعي عليه بت�صليم براءة ذمة الكهرباء واملياه 
2- والزام املدعي عليه بقيمة �صيك ايجار 11.660 درهم 

3- الزام املدعي عليه وغرامته 2500 درهم   
4 - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03836/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03717/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده :  فنان لل�صياحة - �ض ذ م م 
ولياقه علي �صراج الدين �صراج الدين -   جمهول حمل القامة   

)بن  العقارية  �صبيب  بن  عبدالواحد   : التنفيذ  طالب  تقدم  حيث 
�صبيب العقارية �صابقا( 

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:
1- الزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )16.951 

درهم( كقيمة ايجارية 
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر 
املهلة  خال  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�صر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03834/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03708/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده : الغوطة ل�صحن وتخلي�ض الب�صائع - �ض ذ م م
وباول ماتيا�ض بينجامني ماتيا�ض  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �صبيب العقارية )بن �صبيب العقارية 
�صابقا(   ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

1-الزام املدعي عليهما ب�صداد القيمة اليجارية مببلغ )5.178 درهم( كقيمة 
ايجارية للفرة من 2017/2/19 وحتى 2017/4/5 

 31.500( املرجتعة  الثاثة  ال�صيكات  قيمة  ب�صداد  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   -2
درهم( 

ال�صيكات  دره��م( غرامة  وق��دره )7.500  ب�صداد مبلغ  املدعي عليهما  ال��زام   -3
املرجتعة  

4 - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
ي��وم من  ع�صر  خ��ال خم�صة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03842/2017 / جتاري
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03011/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده : باك تايل ماربيل وجريانيد �صريفي�صز 
وحاجاري لل روفوريا رام كفورا  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �صبيب العقارية )بن �صبيب العقارية �صابقا( 
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

ب��دل اليجار  ي��وؤدي��ا للمدعية مبلغ وق��دره )3676 دره��م(  ب��ان  املدعي عليهما  ال��زام   -1
امل�صتحقة للفرة من 2016/10/31 وحتى تاريخ 2016/12/13 

وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ان  ب��ان  بالت�صامن  وال��ث��اين  الوىل  عليهم  املدعي  ال��زام   -2
15600 درهم وذلك عن قيمة �صيكني ايجار 

دره��م( قيمة غرامة  وق��دره )5000  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي��ا  ب��ان  املدعي عليهما  ال��زام   -3
ال�صيكني املرجتعني 

دره��م( غرامة عدم  وق��دره )22000  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  املدعي عليهما  بالزام   -4
جتديد بالبند التفاقي بالعقد 

5- الزام املدعي عليهما ب�صداد قيمة فاتورة الكهرباء واملاء مببلغ 1096 درهم 
6 - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم من تاريخ الن�صر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03825/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03705/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده :  ال�صروج للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
وراغوبري رام �صاندرا جوجار - جمهول حمل القامة   

العقارية  �صبيب  )بن  العقارية  �صبيب  بن  عبدالواحد   : التنفيذ  طالب  تقدم  حيث 
�صابقا( - ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

1- الزام املدعي عليهما ب�صداد قيمة ايجارية مببلغ )1.517 درهم( كقيمة ايجارية 
للفرة من انتهاء العقد يف 2016/10/1 وحتى 2016/10/19 

2- الزام املدعي عليهما ب�صداد قيمة ال�صيك املرجتع مببلغ )7.280 درهم( 
3- الزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ 2500 درهم غرامة ال�صيك املرجتع 

4- الزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ 460.91 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه  
5 - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03810/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03802/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده :  ح�صن علي لغر عبداهلل  
وحممد �صهباز لعمال النجارات - �ض ذ م م  -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �صبيب العقارية )بن �صبيب 
العقارية �صابقا( 

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:
وما   2017/2/14 من  للفرة  ايجارية  بقيمة  عليهما  املدعي  ال��زام   -1

ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي بواقع 51.700 درهم 
2- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم 
من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03843/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03722/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده :  �صركة ديايت للكهربائيات - ذ م م 
ورايف كومار تول�صي دا�ض موتواين - جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �صبيب العقارية )بن �صبيب العقارية �صابقا( 
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

1- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 1.496 درهم قيمة الجرة عن الفرة 
من انتهاء العقد يف 2016/10/31 وحتى ت�صليم املاأجور يف 2016/11/12 

املرجتعة من  ال�صيكات  قيمة   ، دره��م   34.125 يوؤديا مبلغ  بان  عليهما  املدعي  ال��زام   -2
البنك دون �صرف 

3- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )7.500 درهم( غرامة ارجتاع ال�صيكات 
دون �صرف 

4- الزامهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 27.00 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه 
5- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم من تاريخ الن�صر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
     �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 
يف �لدعوى 02/06185/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : را�صيدة راجكوتوال ، ودي دبليو بي يو اي ائي انترييورز - �ض ذ م م 
 مبا اأن املدعي : مركز برجمان - �ض ذ م م   

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/06185/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
تاريخ  م��ن  اي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ي�صتجد  م��ا  ب���اداء  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 

2017/3/31 حتى تاريخ الخاء الفعلي 
للماأجور للفرة من 2016/4/1  �صداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��اء عقار 
رغم  ���ص��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   687.225.00 مبلغ  بذمته  فر�صد   2017/3/31 وحتى 

اخطاره بال�صداد او الخاء يف 2017/6/12  
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماأجور للفرة من 2016/4/1 
رغم  ���ص��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   687.225.00 مبلغ  بذمته  فر�صد   2017/3/31 وحتى 

اخطاره بال�صداد او الخاء يف 2017/6/12  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعانكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد املوافق 2017/8/20 
ال�صاعة 2.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الوىل( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة 
ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�صتندات

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/06233/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : ليفانتكيم لتجارة الطاء والتغليف - �ض ذ م م  

مبا اأن املدعي : احمد �صويدان حممد البلو�صي    
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/06233/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول مبا ي�صتجد من قيمة اليجار من 2017/7/30 حتى تاريخ الخاء الفعلي 
بواقع 4583.33 درهم �صهريا )اربعة الف وخم�صمائة وثاثة وثمانون درهم وثاثة وثاثون فل�ض( 

اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرة من 2015/10/1 وحتى 2016/9/30 فر�صد 
بذمته مبلغ 36500 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الخاء يف 2017/6/7 

مطالبة مالية- الزام املدعي عليه الول ب�صداد الجرة امل�صتحقة عن الفرة من 2016/10/1 وحتى 2017/7/30 
ورغم اخطاره يف 2017/6/7 ميتنع عن ال�صداد 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول والثانية بقيمة عدد ثاث �صيكات كل �صيك مببلغ 13750 متبقي قيمة 
ال�صيك الأول 5500 وامتنع عن �صداد باقي الق�صط الثاين والثالث وهما عباره قيمة ايجارية وتبني عدم وجود 

ر�صيد له وميتنع عن �صداد مقابلة 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول بر�صوم خدمات التربيد مبلغ وقدره 2400 وم�صاريف �صيانه مبلغ وقدره 

300 درهم للفرة من 2016/10/1 حتى 2017/9/30 وم�صاريف �صيانة مبلغ وقدره 300 درهم 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول والثاين مبلغ بغرامة ال�صيكات علما ان العقد ت�صمن الن�ض على غرامة 

ارتداد كل �صيك مبلغ )10 % من قيمة ال�صيك( وقد ارتد  )2( �صيك دون �صرف 
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهاك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك 

الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة 

وقررت اللجنة الق�صائية اعانكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 2.30م امام 
املنازعات الإيجارية لنظر  اللجنة الق�صائية )اللجنة اخلام�صة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
د�ئرة �لر��شي ��لأمالك
�عالن حكم /ل�شق/ن�شر  

�إعالن حكم غيابي  يف �لدعوى  رقم 03006452017   �يجار�ت
املحكوم له طالب العان / عقارات الغرير 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة  ، هور العنز ، �صارع �صاح الدين ، جمموعة الغرير  
املحكوم عليها املطلوب اعانهما /  1- الفا ون للتجارة - �ض ذ م م 
 2- لطف الدين بوتيا كوتي  - العنوان : جمهول حمل القامة  

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/7/23    
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 

حكمت اللجنة بقبول ال�صتئناف �صكا ويف املو�صوع بتعديل احلكم امل�صتاأنف فيما 
ق�صى به من رف�ض الدعوى قبل امل�صتاأنف �صده الأول والق�صاء جمددا بالزام 
امل�صتاأنف  والزمت  باأداء مبلغ 12649  بينهما  فيما  بالت�صامن  ال�صتاأنف �صدهما 

�صدهما مب�صاريف ال�صتئناف وم�صاريف هذا ال�صق من الدعوى البتدائية 
ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
د�ئرة �لر��شي ��لأمالك
�عالن حكم /ل�شق/ن�شر  

�إعالن حكم غيابي  يف �لدعوى  رقم 02026412017 �يجار�ت
املحكوم له طالب العان / عقارات الغرير 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة  ، هور العنز ، �صارع �صاح الدين ، جمموعة الغرير  
املحكوم عليها املطلوب اعانهما /  1- الفا ون للتجارة - �ض ذ م م 

2- لطف الدين بوتيا كوتي  - العنوان : جمهول حمل القامة  
منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/4/30    

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : الزام املدعي عليها الوىل / الفا ون للتجارة 
العامة - �ض ذ م م  باخاء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعية خالة من �صواغلها 
، مع الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )113.453.4( درهم قيمة الجرة 
الخاء  ت��اري��خ  حتى  ي�صتجد  وم��ا   2017/3/20 حتى   2016/11/2 م��ن  للفرة 

الفعلي ، مع الزامها بر�صوم وم�صروفات الدعوى.  
ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
د�ئرة �لر��شي ��لأمالك
�عالن حكم /ل�شق/ن�شر  

�إعالن حكم غيابي  يف �لدعوى  رقم 02028862017 �يجار�ت
املحكوم له طالب العان /  الريف مول - �ض ذ م م 

عنوانها / اإمارة دبي ، ديرة - املرقبات ، �صارع �صاح الدين ، الريف مول 
 - الهدايا  لتجارة  ك��ورن��ر  ك��راف��ت  زا  موؤ�ص�صة  اع��ان��ه/  املطلوب  عليها  املحكوم 

ل�صاحبتها /�صكينة علي ح�صني- اإماراتية اجلن�صية  
عنوانها : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �صارع �صاح الدين ، الريف مول ، حمل 

  )RFM/ L1 /10b( رقم
منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/5/31    

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  1- بالزام املدعي عليها الوىل باخاء العني 
املوؤجرة وت�صليمها للمدعية خالية من �صواغلها 

2- بالزام املدعي عليها الوىل ب�صداد مبلغ وقدره )72.166( اثان و�صبعون الفا 
ومائة و�صتة و�صتون درهما للفرة من 2015/5/21 وحتى 2016/5/20 بال�صافة 
 ، بامل�صروفات  والزمتها   ، التام  الخ��اء  تاريخ  حتى  ايجار  من  ي�صتجد  ما  اىل 

ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
د�ئرة �لر��شي ��لأمالك
�عالن حكم /ل�شق/ن�شر  

�إعالن حكم غيابي  يف �لدعوى  رقم 03005652017   �يجار�ت
املحكوم له طالب العان / عقارات الغرير 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة  ، هور العنز ، �صارع �صاح الدين ، جمموعة الغرير  
املحكوم عليها املطلوب اعانهما /  1- الفا ون للتجارة - �ض ذ م م 
 2- لطف الدين بوتيا كوتي  - العنوان : جمهول حمل القامة  

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/7/18    
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 

امل�صتاأنف  بجعل  بتعديله  املو�صوع  ويف  �صكا  ال�صتئناف  بقبول  اللجنة  حكمت 
ت�صدد  ان  فيه  املطعون  احلكم  به  ال��زام��ه  فيما  بالت�صامن  ملزما  الثاين  �صده 
 2016/11/1 م��ن  للفرة  الج���رة  قيمة  دره��م   )113.453.5( مبلغ  للم�صتاأنفة 

وحتى 2017/3/20 والزمته الر�صوم وامل�صروفات   
ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
د�ئرة �لر��شي ��لأمالك
�عالن حكم /ل�شق/ن�شر  

�إعالن حكم غيابي  يف �لدعوى  رقم 02022302017    �يجار�ت
املحكوم له طالب العان / عقارات الغرير 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة  ، هور العنز ، �صارع �صاح الدين ، جمموعة الغرير  
املحكوم عليها املطلوب اعانهما / 1- الفا ون للتجارة - �ض ذ م م  2-لطف الدين 

بوتيا كوتي  -  العنوان : جمهول حمل القامة  
منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/5/23    

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 
العني  باخاء  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  /الفا ون  املدعي عليها الوىل  ال��زام 
املوؤجرة - حمل الدعوى - وت�صليمها للمدعية خالية من ال�صواغل ، مع الزامها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 120.649 درهم وما ي�صتجد من بدل اليجار من 

تاريخ 2016/2/1 وحتى تاريخ الخاء الفعلي ، والزمتها امل�صاريف. 
ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
د�ئرة �لر��شي ��لأمالك
�عالن حكم /ل�شق/ن�شر  

�إعالن حكم غيابي  يف �لدعوى  رقم 02050132017   �يجار�ت
املحكوم له طالب العان / عقارات الغرير 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة  ، هور العنز ، �صارع �صاح الدين ، جمموعة الغرير  
ال�صائق   -2 املغربي  يحيى  عبيد  حميد   -1  / اعانهم  املطلوب  عليها  املحكوم 

ل�صاح الدراجات  3- �صاجنيفان كوين رامان كوين رامان بول 
العنوان : جمهولني حمل الإقامة   منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/7/23    
املاأجور  ب��اأخ��اء  الول  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   : احل�صوري  مبثابة  اللجنة  حكمت 
وت�صليمه للمدعية - الزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعية 
مبلغ 47.280.00 درهم قيمة الجرة عن الفرة اليجارية من 2017/1/20 حتى 

2017/7/1 وما ي�صتجد من اجور حتى تاريخ الخاء الفعلي 
الزام املدعي عليها مب�صروفات الدعوى. 

ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/04475/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/00623/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده : ار ام كيه انرنا�صونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : احمد علي ح�صن الزرعوين  
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:

1- الزام املنفذ �صدها ب�صداد بدل اليجار عن الفرة من 2017/1/16 حتى متام 
الخاء الفعلي بواقع الجره ال�صنوية مبلغ 40000 درهم وتقدمي �صهادة براءة 

ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 
 2- الزام املنفذ �صده باخاء املاأجور وت�صليمه لطالب التنفيذ خاليا من ال�صواغل 
3- الزام املنفذ �صدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ وقدره 39165 درهم قيمة 
اىل  بال�صافة   2017/1/15 حتى   2016/2/1 من  الفرة  عن  امل�صتحقة  الج��رة 

غرامة ارجتاع ال�صيك 
4 - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�صر  خم�صة  خ��ال  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/04506/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/01136/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �صده : دجرزوماكرز لهدم املباين - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : احمد علي ح�صن الزرعوين    

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:
الزام املدعي عليها ب�صداد بدل ما ي�صتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/2/5   -1

حتى متام الخاء 
2- الزام املدعي عليها باخاء العقار وت�صليمه للمدعي خاليا من ال�صواغل 

3- الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ الجرة وقدره 65000 درهم عنه الفرة من 2016/1/5 
حتى تاريخ 2017/2/4 

امل��ددي عليها مببلغ 1000 دره��م كغرامة رج��وع �صيكات مع ت�صليم املدعي ما  ال��زام    -4
يفيد �صداد قيمة ما ا�صتهلك من ماء وكهرباء خال مدة انتفاعه بالعقار املوؤجر حتى 

متام ال�صداد  
5 - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر يوم من تاريخ الن�صر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
     �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 
يف �لدعوى 02/06482/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : حمد خمي�ض جمعه الغوي�ض ال�صويدي 
وبرج املدينة للعقارات - �ض ذ م م 

 مبا اأن املدعي : �صالون الن�صر الف�صي للرجال - فرع   
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/06482/2017 /جت��اري  اأق��ام �صدكم  قد 

الزامكم بالتايل
امل�صتاأجر الوراق الازمة للت�صريح  مطالبة مالية - تعوي�ض ب�صب عدم اعطاء 

ببدء العمل ، مما اأدى ذلك خ�صارة العمل 
املدعي  بت�صليم  )امل��وؤج��ر(  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   - م�صتندات  بت�صليم  امل��وؤج��ر  ال���زام 

)امل�صتاأجر( الت�صاريح الازمة من هيئة الدفاع املدين 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثنني  الق�صائية اعانكم  اللجنة  وقررت 
بالدائرة  اخلام�صة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�صاعة   2017/8/21
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2640  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م  احل��ري��ق  م��ن  للحماية  اي��ه ج��ي  اي  ان  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موتايان مايافان قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )760( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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فوائد الر�شاعة الطبيعية لالأم واملولود
العاملي  ب��الأ���ص��ب��وع  م��وؤخ��را  ال��ع��امل  احتفل   
دولية  دع��وات  و�صط  الطبيعية،  للر�صاعة 
الر�صاعة  ت�����ص��ج��ي��ع  اأج������ل  م����ن  وحم���ل���ي���ة 

ع. الطبيعية وحت�صني �صحة الر�صّ
ا تخليًدا  ويتم الحتفال بهذا الأ�صبوع �صنويًّ
ال�صادر  )اإينوت�صينتي9  اإع����ان  ل��ذك��رى 
العاملية  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م�������ص���وؤويل  ع���ن 
اإىل  والداعي   1990 عام  يف  واليوني�صيف 
وت�صجيعها  الطبيعية  ال��ر���ص��اع��ة  ح��م��اي��ة 
العاملية  ال�صحة  منظمة  ودعمها.وتو�صي 
بدًءا  الطبيعية،  الر�صاعة  على  بالقت�صار 
يبلغ  ال��ولدة حتى  بعد  الأوىل  ال�صاعة  من 
الر�صيع �صتة اأ�صهر من عمره. فيما ينبغي 

مع  التكميلية  الأغ��ذي��ة  اإ���ص��اف��ة  ذل��ك  بعد 
ال�صتمرار يف الر�صاعة الطبيعية حتى يبلغ 

الطفل �صنتني من العمر اأو اأكرث.
الن�صاء  اأمرا�ض  ومدر�ض  ا�صت�صاري  ويعدد 
امل�صرية  القاهرة  والعقم بجامعة  والولدة 
الر�صاعة  ف���وائ���د  ح�����ص��ن  ع��م��رو  ال��دك��ت��ور 
الطبيعية لاأم واملولود، قائا اإن لنب الأم 
يعزز مناعة الطفل ويحميه من الأمرا�ض 
التي غالًبا ما ت�صيب الر�صع، كما اأن درجة 
على  وي��ح��ت��وي  ل��ل��ط��ف��ل،  منا�صبة  ح���رارت���ه 
ال��ت��ي يحتاجها  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ك��اف��ة 
التي  الأب��ق��ار  لأل��ب��ان  الطفل دون احل��اج��ة 
رمبا ت�صبب له احل�صا�صية، كما اأن الر�صاعة 

و�صط  الوفيات  ن�صبة  من  ُتقلل  الطبيعية 
حديثي الولدة.

الرابطة  الطبيعية  ال��ر���ص��اع��ة  ت��ع��زز  ك��م��ا 
وطفلها،  الأم  ب��ني  وال��ن��ف�����ص��ي��ة  ال��ع��اط��ف��ي��ة 
اأنها  ال��درا���ص��ات  واأثبتت  من��وه،  من  وت�صرع 

تزيد من ن�صبة ذكاء الطفل.
وبالن�صبة لاأم ت�صاهم الر�صاعة الطبيعية 
يف وقاية الن�صاء من الإ�صابة بال�صرطانات، 
الطبيعي  وزن���ه���ا  ا���ص��ت��ع��ادة  يف  وت�����ص��اع��ده��ا 
التي  الكيلومرات  وخ�����ص��ارة  احل��م��ل،  قبل 
كما  اأ���ص��رع،  ب�صكل  احلمل  خ��ال  اكت�صبتها 
تقلل من احتمالت اإ�صابتها مب�صاعفات ما 

بعد الولدة.

يحتوي على 92 % ماء

البطيخ االحمر.. مثايل للمراأة احلامل
لدى  املحببة  ال�صيفية  ال��ف��واك��ه  م��ن  البطيخ  يعترب   
الكثري، فيعتربه اجلميع اإحدى الأ�صلحة ملواجهة احلر 

ال�صديد، 
وذلك لحتوائه علي 92 % ماء، 

ومن فوائده اأنه يحتوي على مادة الكاروتني وفيتامني 
،B وفيتامني  والبوتا�صيوم  الفوليك  وحم�ض   ،A

بال�صعرات احلرارية،  يعترب م�صدرا عايل  وان��ه ل  كما   
ولهذا قد يكون مثايل ومائم ملن يبحثون عن خ�صارة 

الوزن والتخل�ض من البدانة.

اليكي  للحامل،  البطيخ  فوائد  ماهي  تعلمي  هل  ولكن 
فوائد تناول البطيخ خال فرة احلمل، كما ورد مبوقع 

."momjunction"

املعدة: حرقة  من  يخفف   1-
الن�صاء احلوامل عادة ما يعانون من م�صاكل يف اجلهاز 
اله�صمي مثل حرقة املعدة واحلمو�صة، البطيخ يخفف 
م��ن ه��ذه امل�صاكل وي��وف��ر الإغ��اث��ة ال��ف��وري��ة م��ن حرقة 

املعدة.

التورم: يقلل   2-
تورم اليدين والقدمني، اأمر �صائع اأثناء احلمل، ارتفاع 
حمتوى املاء املوجود يف البطيخ يقلل من ان�صداد الأوردة 

والع�صات، وبالتايل عاج التورم.

اجلفاف: يعالج   3-
املبكرة،  ال���ولدة  وي�صبب  تقل�صات،  اإىل  ي���وؤدي  اجل��ف��اف 
ملنع  امل��اء  من  الكثري  �صرب  احلوامل  الن�صاء  على  يجب 
املاء  م��ن   90% ح��وايل  على  يحتوي  البطيخ  اجل��ف��اف، 

وتناوله هو و�صيلة رائعة لتجنب اجلفاف.

الع�سالت: ت�سنجات  يخفف   4-
مثل  التغيريات،  من  بالعديد  احلامل  امل��راأة  ج�صم  مير 
زيادة الوزن والهرمونات املتقلبة ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل 
اأمل يف الع�صات والعظام، والبطيخ يف اأي �صكل ي�صاعد 
اجل�صم على التعامل معه وتخفيف ت�صنجات الع�صات.

الت�سبغ: مينع   5-
فرة  خ��ال  �صيوعا  الك��رث  اجللد  م�صكلة  ه��و  الت�صبغ 
احلمل، البطيخ يلعب دورا رئي�صيا يف منع هذه احلالة، 
البطيخ يعزز �صهولة اله�صم ويبقي حركات الأمعاء على 

نحو �صل�ض، وهذا بدوره يوؤثر على ن�صيج اجللد.

للبول: مدر   6-
ي�صاعد  فهو  للبول،  م��در  خ�صائ�ض  ل��ه  البطيخ 
اجل�صم،  من  ال�صارة  ال�صموم  من  التخل�ض  على 
من  ويقلل  الكبد  وينقي  الكلى،  وظيفة  ويحفز 

م�صتويات حم�ض اليوريك يف الدم.

الطاقة: م�ستويات  يعزز   7-
مثل  املعادن  غنية من  كمية  على  يحتوي  البطيخ 
 A، مثل  والفيتامينات  واملغني�صيوم  البوتا�صيوم 
لتعزيز  ه��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ه��ذه   .B6و  B1
ت��ق��دم ط��اق��ة كبرية  وب��ال��ت��ايل  الطبيعية  ال��ط��اق��ة 
طفلك،  لتطويرب�صر  مفيدة  اأن��ه��ا  كما  للج�صم، 

واملناعة، واجلهاز الع�صبي لديه.

احلمل: ت�سمم  مينع   8-
الليكوبني  عالية  م�صتويات  على  يحتوي  البطيخ 

التي ت�صاعد على تقليل خماطر ت�صمم احلمل، وهو 
�صرط ميكن اأن يوؤدي اإىل اآثار خطرية لك ولطفلك.

�سكل اجل�سم
ح��ان ال��وق��ت ك��ي ُت��َك��ّوين ���ص��ورة اإيجابية عن 
وتتقّبليه.  حتّبيه  اأن  وحت���اويل  ج�صمك 
ل تخجلي من ن�صر �صورك على مواقع 

التوا�صل الجتماعي.
ان���ح���ن���اءات اجل�����ص��م تطرح  ت��ع��د  مل 
من  ج���زءاً  ت�صّكل  ب��ات��ت  ب��ل  م�صكلة 
معايري اجلمال املعا�صر. لذا حني 
)�صمينة(،  ب��اأن��ك  م��راآت��ك  تخربك 

اأخربيها باأنك )معا�صرة(!.

امل�سرية املهنية
قبل الإقدام على اأي خطوة اأخرى، 
اأكرث  ابت�صامتك  �صتكون  ابت�صمي! 
موا�صفاتك  ن�����ص��ر  م����ن  ف��اع��ل��ي��ة 
املهنية على موقع )لينكد اإن(! اإذا 

�صعرِت باحلاجة اإىل التنّهد، 
وانظري  داخ���ل���ي���اً  ب���ذل���ك  ق���وم���ي 
بطريقة  املهنية  حياتك  اإىل 
اإيجابية. حاويل األ ت�صعري 
بامللل ورّكزي طاقتك على 
اخلا�صة،  م�����ص��اري��ع��ك 
ل��ك��ن اح��ر���ص��ي على 
ع����دم امل��ب��ال��غ��ة يف 
الن�����������ص�����غ�����ال 
 . لعمل با
ي  �صيد اأ
ب�صط  باأ

الإجنازات 
ال�������������ت�������������ي 
حتققينها 

ح����������ت����������ى ل�����و 
اقت�صر الأمر على 
ال��و���ص��ول اإىل امل��واع��ي��د يف 

الوقت املحدد!

احلياة اليومية

ل ترددي يف تقا�صم اجلوانب ال�صخ�صية التي تفتخرين 
الآخرين.  مع  ومرحة  و�صعيدة  متفائلة  جتعلك  اأو  بها 
اأما اإخفاقاتك، فا داعي لك�صفها، بل حاويل معاجلتها 

بنف�صك ورّكزي على الإيجابيات يف جوانب حياتك.

الثقافة
قد ل تكونني مّطلعة على املوا�صيع الثقافية كافة التي 
تخ�ّض خمتلف بلدان العامل، لكنك حتبني حتماً جوانب 
ل  وترفيهية.  معا�صرة  ك��ان��ت  ل��و  حتى  اأخ���رى  ثقافية 

ميكن اخت�صار الثقافة باملوا�صيع اجلدية واململة!

العمر
تذّكرك  اأن  التي ميكن  العوامل واحلمات  تكرث  اليوم 
مب����رور ال���وق���ت واآث������ار ال���زم���ن. ل��ك��ن ج����دي يف املقابل 
ال�صن  يف  ت��ق��ّدم��ه��ا  رغ���م  وع�����ص��ري��ة  ن��اج��ح��ة  �صخ�صيات 

واّتخذيها قدوة لك.
 باخت�صار، يجب اأن تقتنعي باأن ال�صباب احلقيقي يرتبط 

بالروح واملعنويات!

اأ�سلوب املالب�ش
مع  م��ظ��ه��راً من��وذج��ي��اً  الع�صر  ه���ذا  ي��ف��ر���ض عليك  ق��د 
لانتقادات  تتعّر�صني  ق��د  اأن���ك  حتى  يائمك.  ل  اأن���ه 
الرائجة!  املو�صة  تتبعي  اإذا مل  اأ�صلوب ماب�صك  ب�صبب 
وتختاري  كلها  التعليقات  هذه  تتجاهلي  اأن  يجب  لكن 

املاب�ض التي ت�صعدك،
عند  ت�صعري  واأن  منا�صباً  مقا�صها  ي��ك��ون  اأن  مبعنى   
ارت���دائ���ه���ا ب���ال���ف���رح وال����راح����ة. ���ص��ت��ج��دي��ن م���ن يعجب 

باأ�صلوبك حتماً!

اجلمال
تبّدل  مع  متزايدة  ب�صغوط  ت�صعري  اأن  الطبيعي  من 
يف  تبالغني  ق��د  ل��ذا  ال��ي��وم.  ال�صائدة  اجلمالية  املعايري 
ا�صتعمال امل�صاحيق وتقنيات التجميل وقد حت�صدين يف 

النهاية نتائج عك�صية. 
اإخفاء  اأردِت  اإذا  اإل  ال��وج��ه  حتديد  تقنية  ت�صتعملي  ل 
ع��ي��وب م��ع��ي��ن��ة! اب�����رزي ج��م��ال��ك ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ن خال 
اإيقاع  وحت�����ص��ني  ال�صليم  ال��ن��وم  م��ث��ل  ب�صيطة  خ��ط��وات 

حياتك وا�صتعمال كرمي ُمَرّطب.

الع�سالت
اأ������ص�����ب�����ح�����ت 

�صة  يا لر ا
ن������زع������ة ل 
عنها  غنى 
ه��������ذا  يف 
 ! لع�صر ا
بدل  ل��ك��ن 

تبالغي يف  اأن 
ن�صاطات  اخ��ت��ي��ار 

ت�صعرين  ثم  ريا�صية 
بالذنب حني ل تواظبني 

عليها، 
ابدئي بتهنئة نف�صك 
ع�����ن�����دم�����ا ت����ق����وم����ني 
ب�صيطة  ب����خ����ط����وات 
م������ث������ل ا�����ص����ت����ع����م����ال 
امل�صعد  بدل  ال�صامل 

قيادة  ب����دل  امل�����ص��ي  اأو 
ال�صيارة!

احلب
مثايل  بحبيب  حتلمي  األ  يجب 

ي�����ص��ب��ه جن�����وم ال�����ص��ي��ن��م��ا! ب����ل رّك�����زي 
الذي  ال�صخ�ض  م��ع  عاقتك  تطوير  على 

التي  بالتفا�صيل  تهتمي  ول  اإل��ي��ه  ت��رت��اح��ني 
�صر  لهّن  تك�صفي  ل  ل�صديقاتك!  �صتخربينها 

يريحك  ما  اأوًل  ج��دي  عاقتكما.  ا�صتمرار 
ول تفكري براأي الآخرين!

العزوبية
ق��د ت��رددي��ن يف الع����راف ب��اأن��ك غري 
تعليقات  ت�����ص��م��ع��ي  ل  ك����ي  م��رت��ب��ط��ة 
العزوبية  اأن  ت���ذك���ري  ل��ك��ن  م�����ص��ي��ئ��ة! 
ب����ل فر�صة  م���ع���دي���اً  م���ر����ص���اً  ل��ي�����ص��ت 
ل��ا���ص��ت��م��ت��اع مب���ا حتبينه  م��ده�����ص��ة 
وتطوير امل�صاريع ال�صخ�صية والتمتع 

باحلرية واكت�صاف الذات!

حني تخربك مراآتك باأنك )�سمينة(، اأخربيها باأنك )معا�سرة(!

جددي ثقتك بنف�شك على امل�شتويات كافة
قد تبالغني يف التقليل من �ساأنك وال تتقّبلني املجامالت بل توؤكدين ف�سلك! �سرعان ما ي�سعف 

تقديرك لنف�سك! لتجديد ثقتك بنف�سك على امل�ستويات كافة، جدي توازنًا بني االن�سحاق 
املفرط والغطر�سة املزعجة!
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لكل عمل جمهوره الذي يحر�ش على متابعته

�شريين ر�شا: ال ت�شغلني املناف�شة وال اأناف�س اأحدًا
• واجهت انتقادات �صديدة ب�صبب م�صاهدك 
ال�����ص��م�����ض(. ما  ت��ط��ف��ئ  اجل��ري��ئ��ة يف )ل 

ردك؟
�صهر  يف  ت���دور  ل  امل�صل�صل  اأح����داث   -
كثرية  اأع�����م�����ال  وث����م����ة  رم���������ص����ان، 
املمنوعات،  م�����ص��اه��د  ت��ت�����ص��م��ن 
ال�صهر  يف  ع���ر����ص���ت  وك���ل���ه���ا 
اأ�صاأل  يجعلني  م��ا  الف�صيل، 
عن ال�صبب وراء هذا الهجوم 
العمل  اأن  خ�صو�صاً  ك��ل��ه، 
كبرياً  ا���ص��ت��ح�����ص��ان��اً  لق���ى 

من النقاد واجلمهور.
ل  اأنك  ذلك  يعني  • هل 

تهتمني بالنتقادات؟
- لي�ض معنى كامي اأين 
اأكرب من النتقاد ولكني 
���ص��د ال��ه��ج��وم م���ن دون 
م���ربر، وع��ن��دم��ا يكون 
اأ�ص�ض  ع���ل���ى  م���ب���ن���ي���اً 
لكن  اأقبله،  مهنية 
غ��������ري ذل����������ك ل 

اأهتم به.
ال������ذي  م������ا   •
ج������������ع������������ل������������ك 
ت���������واف���������ق���������ني 
ع����ل����ى ت���ق���دمي 
ت����ط����ف����ئ  )ل 

ال�صم�ض(؟
ع����������وام����������ل   -
جذبتني  ك��ث��رية 
ال�����ع�����م�����ل  اإىل 
حم�صتني  ب��������ل 
ل  فيه،  للم�صاركة 
مقتب�ض  اأن���ه  �صيما 
للكاتب  رواي�����ة  ع���ن 
عبد  اإح�����ص��ان  الكبري 
و�صيناريو  ال��ق��دو���ض، 
ت��ام��ر ح��ب��ي��ب واإخ�����راج 
���ص��اك��ر خ�صري،  حم��م��د 
ف�������ص���ًا ع�����ن اأن��������ه من 
تبنى على  التي  الأعمال 
الت�صويق، وهو ما يح�صم 
اختياراتي اأدواري عموماً. 
ال�صيناريو،  ق��راءت��ي  عند 
����ص���ع���رت ك���اأن���ن���ي اأ����ص���اه���د 
امل�صل�صل واأرى ردود الفعل 
ح���ول���ه، م���ا ح�����ص��م ق����راري 
دون  وم���ن  عليه  ب��امل��واف��ق��ة 
تردد، خ�صو�صاً اأنه خمتلف 
مت����ام����اً ع����ن ال��ف��ي��ل��م ال����ذي 
ع�صرية،  وروؤيته  �صابقاً  قدم 

كذلك ال�صخ�صيات.
مع  ت��ع��اون  اأول  ع��ن  • م���اذا 

الفنانة مريفت اأمني؟
اأم�����ني  م����ريف����ت  ال���ن���ج���م���ة   -
�صخ�صية لطيفة جداً، ورائعة 
جداً  �صعدت  وبرقيها.  اإن�صانياً 
تطفئ  )ل  يف  معها  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�����ص��م�����ض(، وك���ن���ت اأمت���ن���ى اأن 
م��ن��ذ فرة  ع��م��ل  اأي  اأ���ص��ارك��ه��ا 
جمعني  اأن���ه  اهلل  واأ���ص��ك��ر  طويلة، 

خا�ض  ط���راز  م��ن  فنانة  فهي  امل�صل�صل،  ه��ذا  يف  معها 
متلك موهبة �صخمة.

امل�صل�صل  يف  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ك  ب���ني  ت�����ص��اب��ه  ث��م��ة  ه���ل   •
و�صخ�صيتك احلقيقية؟

ت�صبهني  ال�صم�ض( ل  - �صخ�صية )ر�صا( يف )ل تطفئ 
ولكنها موجودة يف املجتمع ويف امل�صتويات الجتماعية 
كافة، وهي يف ت�صوري لي�صت �صيئة، لكنها تتعامل مع 
الأم���ور بقدر كبري من احل��ري��ة، ما قد يتحفظ عليه 
ول  ب���ه،  وتقتنع  منا�صباً  ت���راه  مب��ا  ت��ق��وم  اإذ  ال��ب��ع�����ض، 
تزعجها روؤي��ة من حولها لها، لذا حتم�صت لتقدميها 

لأنها خمتلفة عن اأدواري ال�صابقة.
لتقدميها؟ حتم�صك  هل  املركبة،  الأدوار  عن  • ماذا 

- الأدوار املركبة تغري اأي فنان نظراً اإىل اأن اجلمهور 
يخرج  اأن  املمثل  يحاول  ثم  من  ب�صدة،  معها  يتفاعل 
اأق�صى درجات موهبته من خال جت�صيده ال�صخ�صية 
هاجم  ال�صم�ض(،  تطفئ  ب����)ل  يتعّلق  م��ا  يف  املكتوبة. 
اجل��م��ه��ور ر���ص��ا ق��ب��ل اأن ت��ك��ت��م��ل م�����ص��اه��ده��ا رغ����م اأن 
تفا�صيلها كثرية وم�صاحتها يف العمل كبرية، لذا كان 
عليه انتظار انتهاء الدور والعمل. عموماً، تواجه هذا 
بدء  قبل  ينتقدها اجلمهور حتى  اأعمال كثرية  الأم��ر 

عر�صها.
امل�صل�صات  ب��ني  ال��ع��ام  ه��ذا  املناف�صة  ك��ان��ت  كيف   •

الدرامية؟
على  يحر�ض  ال���ذي  جمهوره  عمل  لكل  اأن  ر  اأت�����ص��وَّ  -

متابعته، وكل منا يقوم بعمله ب�صكل جيد ومبا ير�صيه 
الذي  جمهوره  ول��ه  مييزه  ما  له  عمل  وك��ل  �صخ�صياً، 
ت�صغلني  ل  وع��م��وم��اً،  ليتابعهم.  جن��وم��ه  ع��ن  يبحث 
د  يحدِّ م��ن  ه��و  واجلمهور  اأح���داً،  اأناف�ض  ول  املناف�صة 
الأعلى م�صاهدة، وكل ما ي�صغلني تقدمي دوري ب�صكل 

جيد، واختيار �صخ�صيات ت�صاف اإىل ر�صيدي الفني.
عر�صت  اأعمال  اأية  تتابعي  مل  اأنك  ذلك  يعني  • هل 

يف املناف�صة الرم�صانية؟
اأعمال، لأنني  اأية  - ب�صدق، مل يكن لدي وقت ملتابعة 
كنت م�صغولة بالت�صوير حتى اآخر حلظة من رم�صان، 
بالإ�صافة اإىل اأن الإعانات كانت كثرية لدرجة تفقدك 
اأية حما�صة للمتابعة، وكاأن امل�صل�صل هو الفا�صل و�صط 

الإعانات. 
الأعمال  نحو  امل��وؤ���ص��ر  اأدي���ر  كنت  �صريع  ب�صكل  ول��ك��ن 
املدام(،  وري��ح  ب�صياكة  )خل�صانة  حتديداً  الكوميدية، 
لأن الكوميديا ل حتتاج اإىل انتظام يف املتابعة، ولأين 

اأكرث ميًا اإليها.
جديدك؟ عن  • حدثينا 

اأن��ه من  وعلمت  كله،  �صورناه  كوبي(.  )فوتو  فيلم   -  
الأمر  لكن هذا  املهرجانات،  اأح��د  ي�صارك يف  اأن  املقرر 
توقيت طرحه  اأع��رف  ل  الآن. كذلك  مل يح�صم حتى 
جتارياً، وهو من بطولة حممود حميدة، وعلي الطيب، 
ويو�صف عثمان، وفرح يو�صف، ومن تاأليف هيثم دبور، 

واإخراج تامر ع�صري.

اعرتاف كندة حنا 
اخلا�صة  �صفحتها  عرب  فيديو  مقطع  حنا  كندة  ال�صورية  املمثلة  ن�صرت 
اإن�صتغرام، تظهر فيه وهي توؤدي م�صهًدا من )باب احل��ارة( يف اجلزء  على 
الفيديو بتعليق جاء فيه:  واأرفقت  ال�صابع، ترق�ض فيه وتتحرك ب�صرعة، 
اأهلي  ب�صر ما قلتو حلدا من قبل. بت�صوير م�صاهد بيت  )رح اعرفلكون 
باجلزء ال�صابع من )باب احلارة( كنت حامًا بكر�صتينا وكاتليا. وبت�صوير 

هامل�صهد حتديداً الكل كان حاطط اإيدو على قلبو(.

�شليم ع�شاف )اآه يا بيي(
بيي(  ي��ا  )اآه  اأغنيته  كليب  فيديو  ع�صاف  �صليم  اللبناين  ال��ف��ن��ان  ���ص��ور   
لأنها  اللبنانية  بينو  بلدة  يف  الت�صوير  ُنفذ  ال�صا�صات.  على  عر�صه  وب��داأ 
الكليب، وحقبة  اللبناين، بح�صب ع�صاف، و)ت�صبه مو�صوع  الطابع  حتمل 
تراثية،  وبيوتاً  بينو طبيعة جميلة،  يتناولها. ووجدنا يف  التي  ال�صتينيات 

واأنا�صاً طيبني، واأ�صبح لنا معارف فيها(.
ونوه املمثل زاهر قي�ض )بح�صن ال�صيافة يف بينو، وق��ال: )اأم��ر مهم جداً 
البلدة،  اإىل  الو�صول  ف��ور  ناحظه  ال��ذي  ال��ق��روي  الطابع  على  احل��ف��اظ 
وكان التعاطي �صهًا مع النا�ض، من دون جماملة، و�صاهدنا الب�صمة على 
وجوههم دائماً، وكلما التقينا �صخ�صاً كان يعر�ض م�صاعدته، ما يدل على 
عنها  تبتعد  واأن  �صورتها،  على  البلدة  حتافظ  ب��اأن  واآم��ل  واملحبة،  الألفة 

الأبنية العالية(.
بدورها، اأو�صحت خمرجة العمل روبي مالك اأن اختيارها بينو جاء نتيجة 
معتربة  منها،  ن��ادر  وليام  لوالدتها  جدها  ك��ون  بالبلدة،  امل�صبقة  ملعرفتها 
اأهل  �صاكرة  قالت  احل��ل��وة(،  روح��ه  اإىل  )واأه��دي��ه  له  تكرمي  العمل مبثابة 
البلدة الذين اأبدوا كل تعاون: )رحبوا بنا بكل حمبة وعاملونا بكل طيبة. 
اأح�ص�صت باأين بني عائلتي، ما اأ�صعدين كثرياً، خ�صو�صاً )اأن اجلميع �صاعدنا 

بكل �صدق، و�صعى معنا كي ينجح الفيديو(.

)فوبيا( يف طريقه 
ال�شتئناف الت�شوير

يبدو اأن الأزمة التي تعّر�ض لها م�صل�صل 
)فوبيا(، الذي كان من املقرر اأن يخو�ض 
ال�صاوي  خ���ال���د  امل�������ص���ري  ال���ف���ن���ان  ب����ه 
ال�صباق  عامر  اآي��ن  الفنانة  ومواطنته 
الرم�صاين املا�صي يف طريقها اإىل احلل، 
عقب جل�صة عمل جمعت �صّناع امل�صل�صل 
امل�صاهد  ت�صوير  ا�صتكمال  على  لاتفاق 
املئة  يف   40 بنحو  تقدر  وال��ت��ي  املتبقية 

من اأحداث العمل.
خم���رج ال��ع��م��ل ع���ادل الأع�����ص��ر، ق���ال اإنه 
املنتجة  اجل��ه��ة  على  القيمني  م��ع  ات��ف��ق 
اجلديدة للعمل على ا�صتئناف الت�صوير 
خال الأيام املقبلة بعد التح�صري ملوقع 

الت�صوير.
واأ�صاف اأنه اتفق اأي�صاً معهم على تغيري 
النفقات  لتوفري  الت�صوير  اأماكن  بع�ض 
عليهم، ومت و�صع جدول زمني لانتهاء 
من العمل يف اأقرب وقت، متهيداً لعر�صه 

على ال�صا�صات.
م�����ص��ل�����ص��ل )ف���وب���ي���ا( م���ن ب��ط��ول��ة خالد 
ال���������ص����اوي، اآي������ن ع����ام����ر، ول���ي���د ف�����واز، 
نا�صر  من�صور،  حم�صن  �صفوت،  اأح��م��د 
ح�صني،  مرييهان  �صاهني،  ع�صام  �صيف، 
وهبة  لبيب  لطفي  �صليم،  ف����وؤاد  اأح��م��د 
ع��ب��دال��ع��زي��ز(، وه����و م���ن ت��األ��ي��ف طارق 

بركات واإخراج عادل الأع�صر.

جمالها  ر�ييسييا  �ييسييريييين  النجمة  ا�ستثمرت    
وك�سفت  متعددة،  فنية  اأعمال  يف  وموهبتها 
خاللها اأن الفنان ميكنه اأن يغيب ويعود اأف�سل 

مما كان. 
خالل رم�سان الفائت اأطلت علينا يف )ال تطفئ 
من  وا�ستح�سانًا  قبواًل  القى  الييذي  ال�سم�ش( 
اجلمهور، كذلك دورها. معها كان هذا احلوار:
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لهذا ال�شبب ابتعدي عن 
»ال�شكر « اأثناء احلمل

ك�صفت درا�صة بريطانية حديثة اأن تناول الأطعمة ال�صكرية اأثناء احلمل قد 
يزيد من خطر اإ�صابة الطفل بالربو. 

"بري�صتول"  وج��ام��ع��ة  ل��ن��دن  يف  ماري"  "كوين  بجامعة  ب��اح��ث��ون  ووج���د 
اأ�صراًرا  تلحق  الفركتوز  على  املحتوية  الغذائية  ال��وج��ب��ات  اأن  وغ��ريه��ا، 

بالرئتني، وذلك وفًقا ملا ذكره موقع "الدايلي ميل" الربيطاين. 
 European" ن��ت��ائ��ج��ه��ا مب��ج��ل��ة  ن�����ص��رت  ال��ت��ي  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 
احتماًل  اأكرث  لل�صكريات  تناوًل  الأكرث  اأن احلوامل   ،"Respiratory

بن�صبة %101 لولدة اأطفال م�صابني باأمرا�ض اجلهاز التنف�صي. 
بال�صكريات مل  اأطعمة غنية  الذين يتناولون  الأطفال  اأن  الدرا�صة  واأكدت 
يت�صح اأنهم عر�صة خلطر الربو التح�ص�صي، وهو ما يعني اأن الرئة تكون 

اأكرث عر�صة لاإ�صابة باملر�ض، بينما يكون الطفل يف رحم اأمه. 

الظهر اأ�شفل  الآالم  اأ�شباب   8
طعن  اإىل  خفيفة  اآلم  من  الأع��را���ض  ت��راوح  الظهر  اأ�صفل  اآلم  اأع��را���ض 
اأو  التحرك  ال�صعب  اإح�صا�ض ب�صغط واآلم قوية، والأمل قد يجعل من  اأو 

الوقوف على التوايل.
رفع  اأو  الريا�صة،  من  اإ�صابة  بعد  وغالباً  فجاأة،  ياأتى  احل��اد  الظهر  واأمل 
الأوزان الثقيلة، والأمل الذي ي�صتمر اأكرث من ثاثة اأ�صهر يعترب مزمن، 

والأمل اخلفيف ل يتعدى ال�72 �صاعة.
اأ�صباب �صائعة لآلم اأ�صفل الظهر:-

الوزن زيادة   1-
ن�صط غري  احلياة  منط   2-

الأثقال رفع  تتطلب  التي  وظائف   3-
العمر. يف  التقدم   4-

ومن اأبرز الأ�صباب الأخرى:
التي تلي  اآلم الظهر  النوع من  الن�صا: هذا  اأو عرق  -1 �صالة الع�صات 
ب�صبب  تكون  اأن  املمكن  وم��ن  ال�صعبة،  الريا�صة  ممار�صة  اأو  الأث��ق��ال  رف��ع 
من  الأمل  يكون  وق��د  مت��زق،  اأو  انتفاخ  اأو  ال��ورك��ي  الع�صب  على  ال�صغط 

الأرداف اأ�صفل �صاق واحدة، وهو ما ي�صمى عرق الن�صا.
اأن ارتداء حقيبتك على  اآلم الظهر ب�صبب حقيبتك: على الرغم من   2-
تدعم  الظهر  اأ�صفل  منطقة  ف���اإن   ، الكتف  اأو  الظهر  م��ن  العلوى  اجل���زء 
واحلقيبة  منها،  اإ���ص��ايف  وزن  اأي  يتحمل  كما  اجل�صم،  م��ن  العلوي  اجل��زء 
املفرطة يف الأدوات ميكن اأن جتهد اأ�صفل الظهر، وخا�صة اإذا كان ال�صخ�ض 

يحملها يوما بعد يوم.
�صالة  يف  املفاجىء  ال��ن��زول  الريا�صية:  الأل��ع��اب  ف��ى  ف��ج��اأة  ال��ن��زول   3-
الأكرث  الأ���ص��ب��اب  م��ن  واح���دة  ه��ي  للجولف  ملعب  اأو  الريا�صية  الأل��ع��اب 
�صيوعاً للع�صات املفرطة مما يوؤدي اإىل اآلم اأ�صفل الظهر، خا�صة واإذا كان 

ال�صخ�ض م�صتمر يف الك�صل ملدة طويلة ثم يذهب فجاأة اإىل الريا�صة.
اأو  لل�صيخوخة  والو�صول  العمر  يف  التقدم  الإ�صابات:  اأو  ال�صيخوخة   4-
جذور  على  ي�صغط  مم��ا  ال��ظ��ه��ر،  اأ���ص��ف��ل  ي�صعف  ق��د  ل���ص��اب��ات،  التعر�ض 

الع�صب ال�صوكي.

القمر؟ �سطح  على  مور�ست  التي  الريا�سية  اللعبة  هي  • ما 
-اللعبة الريا�صية الوحيدة التي مور�صت على �صطح القمر حتى الآن 
هي لعبة الغولف ، ففي ال�صاد�ض من فرباير 1971، قام رائد الف�صاء 

الأمريكي الآن �صيربد مبمار�صة الغولف بينما كان على القمر.
اال�سم؟ بهذا  امليت  البحر  �سمي  • ملاذا 

 ، ملوحته  ل�صدة  فيه  احلياة  لنعدام  ال�صم  بهذا  امليت  البحر  -�صمي 
وله ا�صم اآخر وهو بحر لوط و�صمي اأي�صا بذلك لن �صيدنا لوط عليه 

ال�صام وقومه كانوا ي�صكنون هذه املنطقة .
• ما هي اللعبيية ال�سهيييرة التي تنت�سر يف افغان�ستان 
وتعترب لعبة عنيفة و�سر�سه وتلقى اقباال جماهرييا 
مدينة  يف  وهي  حتديدا  ال�سمالية  املناطق  يف  وا�سعا 

مزار �سريف عا�سمة اقليم )بلخ( ال�سمايل ؟
قتال اجلمال

مرات باأربع  ال�صم�ض  اأ�صعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�صعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �صناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�صتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�صى  تفتيت  اإىل  اأ�صاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�صديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�ض على  اجلاذبية  �صد�ض  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�صر  �ص�تة   : هو  ال�صعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

و�صيع  بحر  يف  ي�صقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �صطحه

اجلرافيت  من  م�صنوع  الر�صا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 
الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  الة  ال�صطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 

الدينا�صور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �صار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 
فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�صمه  عربي  ا�صل  من  هو  الطريان  حاول  ان�صان  اول  اأن  تعلم  • هل 

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�صتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 
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فائدة القرفة 

الوقاية من مر�ض  ت�صاعد يف  القرفة  اأن  اإىل  درا�صة جديدة  نتائج  ك�صفت 
باركن�صون املعروف بال�صلل الرعا�ض.

اإل��ي��ن��وي، اأن  واأو���ص��ح ال��ب��اح��ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي جلامعة را����ض ب��ولي��ة 
للقرفة خوا�صاً متميزة ت�صمح بعرقلة التغريات اخللوية والبيوميكانيكية 
ملا ورد  باركن�صون، طبقاً  املخ وت�صبب مر�ض  التي حت�صل يف  والت�صريحية، 

مبوقع رو�صيا اليوم.
بعد  الفم،  املخربية، عن طريق  للفئران  القرفة  اإعطاء  اأن  العلماء  ووجد 
عملية ال�صتقاب يوؤدي اإىل تكّون مادة بنزوات ال�صوديوم التي تدخل املخ 
عمل  وحت�صن   DJ-1و  Parkin الدفاعية  الربوتينات  تفتت  وتوقف 

الناقات الع�صبية وحت�صن حركة الفئران املري�صة

ة  تعد بقع الأ�صنان م�صكلة غري �صائعة اإل لدى املدخنني، وَخا�صَّ
من مي�صغون التبغ؛ لأن النيكوتني ي�صبح اأ�صفَر اللون عندما 
ميتزج بالأك�صجني، لكن ظهور بقع على الأ�صنان اأمر ل ينبغي 
ال��ف��م غري  اأخ����رى يف  اإ����ص���ارة اإىل م�صاكل  ت��ك��ون  جت��اه��ل��ه، ف��ق��د 

التدخني.

اإليك ما حتتاج معرفته عن الأْمر:
قد  بنياً  اأو  رم��ادي��اً  البقعة  ل��ون  ك��ان  اإذا  الع�صب:  تلف   –  1

يكون ال�صبب تلف الع�صب، ويتطلب الأْمر عاجاً.
تنظيف  وع���دم  ال��ف��م  �صحة  اإه��م��ال  الأ���ص��ن��ان:  تنظيف   –  2
الأخ�صر  اإىل  مائل  لون  باإِْنَتاج  للبكريا  ي�صمح  َجيَِّداً  الأ�صنان 

اأو الربتقايل.
لل�صن،  اخلارجية  الطبقة  الت�صو�ض  يحفر  الت�صو�ض:   –  3
الأطعمة  يف  املوجودة  والأل��وان  ال�صبغات  ب  بت�صرُّ ذلك  وي�صمح 

وامل�صروبات اإىل داخل احلفر لت�صكل بقعاً.
ال�صيخوخة  من  معينة  مرحلة  عند  الُعمر:  يف  التقدم   –  4

ت�صبح الطبقة اخلارجية لاأ�صنان �صفراء.
وال�صوداء  والبنية  البي�صاء  البقع  األ���وان  اأخ���رى:  بقع   –  5
ا���ص��ت��خ��دام اخليط  وع����دم  الأ����ص���ن���ان،  تنظيف  ���ص��وء  اإىل  اإ����ص���ارة 

بانتظام لتنظيف ما بني الأ�صنان.
ت�صبب  وال�صدمات  والإ�صابات  الأ�صنان  ك�صور  – الإ�صابات:   6

ا�صفرار الطبقة اخلارجية لل�صن.

بقع االأ�شنان ال�شفراء قد تكون موؤ�شرًا على  تلف االأع�شاب

راق�سات يوؤدين عر�سًا خالل مهرجان اأوا اأودوري يف توكو�سيما اليابانية والذى ي�ستمر اأربعة اأيام ويجذب 
اأكرث من 1.2 مليون �سخ�ش �سنويا.   )ا ف ب(

نادت الم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثاثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�صنة �صتم�صي ال�صنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �صتح�صر غريها على ظهر ح�صان ابي�ض وهي حتمل الهدايا الكثرية والمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميا او يتمنى امنية جميلة �صتحققها له.. ذهب الطفال اإىل فرا�صهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�صباح عندما ا�صتيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�صريره علبه كبرية من اللوان وجمموعة من الفر�ض احلريرية واوراق بي�صاء ووردية لري�صم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�صام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�صه 
لها كر�صي جميل ويدان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخلري.. علياء اي�صا ا�صتيقظت مبت�صمة لتجد 
ف�صتانا جميا يحت�صن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�ض التي حتبها تلب�ض نف�ض لون ف�صتانها 

وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �صعداء واخذوا ينادون ب�صوت واحد ماما ماما. 
خرج اجلميع اإىل غرفة امهم وكا منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما ان ال�صنة 
اجلديدة جاءت وار�صلت لك هذه الزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�صغرية فانت لن ت�صتطيعي ان تركبي 
الدراجة او تر�صمي بالفر�صاه او تلعبي بالعرائ�ض ف�صحكت الم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك الزهار 
وا�صكروا يل ال�صنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�صنة اجلديدة كل يوم .. ف�صحكت 

الم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 


