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ال�شعال املزمن ينذر بتو�شع ال�شعب

حذرت م�ؤ�ص�صة الرئة الأملانية من اأن ال�صعال املزمن ينذر بالإ�صابة مبا 
يعرف بت��صع ال�صعب اأو ت��صع الق�صبات، وه� مر�ض تظهر فيه زيادة 
وا�صحة يف حجم ال�صعب اله�ائية يف الرئة، مع تراكم املخاط، وبالتايل 
جتد البكترييا بيئة مثالية للتكاثر م�صببة الإ�صابة بالتهابات.  ومن 
املخاط  ط��رد  �صع�بة  ال�صعب  ت��صع  على  ال��دال��ة  الأخ���رى  الأع��را���ض 
ال�صعب  ت��صع  يك�ن  وق��د  ال���دم.  ونفث  ال�صدر  واآلم  التنف�ض  و�صيق 
اأو قد يك�ن نتيجة لأحد اأمرا�ض الرئة املزمنة، وه� مر�ض ل  وراثياً 
بامل�صادات احلي�ية.   اللتهابات  ال�صفاء منه، ولكن ميكن عالج  ميكن 
ويف اإطار العالج التنف�صي، ميكن تعلم تقنيات تنف�ض خا�صة للم�صاعدة 
على طرد املخاط، فمن خالل و�صعية معينة للجزء العل�ي من اجل�صم 

ميكن اإذابة املخاط ب�ص�رة اأف�صل، ومن ثم ميكن طرده ب�صكل اأ�صهل. 

التقاعد مرتبط بفرتات نوم اأطول
اإىل  ينتقل�ن  عندما  امل�ظفني  اأن  فنلندا  من  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
مرحلة التقاعد تقل م�صاغلهم املتعلقة بالعمل ومن ثم ميكن اأن تقل 
اأي�صا م�صكالتهم املتعلقة بالن�م. ووجد الباحث�ن اأن الن�م غري املريح 
يرتاجع  اخل�ص��ض  وج��ه  على  ال�صباح  يف  ج��دا  مبكرا  وال�صتيقاظ 
بدرجة كبرية خا�صة بني املتقاعدين الذين كان�ا يعان�ن من �صعف 

ال�صحة والت�تر ب�صبب العمل قبل تقاعدهم.
الدكت�راه يف  �صهادة  املر�صحة للح�ص�ل على  �صنا ميلينت��صتا  وقالت 
جامعة ت�رك� وكبرية الباحثني يف الدرا�صة ذكر النا�ض اأنهم عان�ا من 
ال�صتيقاظ املبكر والن�م غري املريح يف ال�صن�ات الأخرية قبل التقاعد 
باملقارنة ببعد التقاعد. وذكرت ميلينت��صتا وزمالوؤها يف ن�صرة �صليب 
غري  يعترب  الن�م  اأن  الثاين  ت�صرين  ن�فمرب   16 ي���م  اللكرتونية 
اأو  الن�م ل�صبع  مريح عندما يظل الإن�صان ي�صعر بالإرهاق حتى بعد 
ثماين �صاعات. وترتبط �صع�بات الن�م والن�م لفرتات ق�صرية بزيادة 

خماطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب وداء ال�صكري وال�فاة املبكرة.
وقالت لرويرتز هيلث يف ر�صالة بالربيد اللكرتوين "هذه الدرا�صة 
ال�صحية،  حالتنا  يف  اأ�صا�صي  مك�ن  وه��ي  ال��ن���م،  ج���دة  اأن  اإىل  ت�صري 
تك�ن اأقل خالل �صن�ات العمل". وقام فريق الدرا�صة بتحليل بيانات 
اإىل التقاعد لبل�غهم ال�صن  اأحيل�ا  فنلندا  يف  عام  م�ظف   5800
�صن  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  وذك���ر  و2011.   2000 ع��ام��ي  ب��ني  ال��ق��ان���ن��ي��ة 
العام كان يرتاوح  بالقطاع  العمل  املن�ص��ض عليه يف قان�ن  التقاعد 
مد  ج��رى   2005 ع��ام  ويف   2004 63 و65 عاما حتى ع��ام  بني 
ال�صن اإىل ما بني 63 و68 با�صتثناء وظائف معينة مثل املعلمني يف 

املدار�ض البتدائية حيث يبلغ �صن التقاعد 60 عاما فقط.

هذا ما يحدث عندما يحاول االأطفال االختباء
الأطفال يف جميع  ب�صعبية كبرية بني  ل تزال لعبة الختباء حتظى 
اأنحاء العامل، وهي لعبة مت�ارثة من جيل اإىل اآخر ميكن اأن ي�صتمتع 
الكبار  يحاول  ال��ذي  ال�قت  ويف  �ص�اء.  حد  على  وال�صغار  الكبار  بها 
بل  ذل���ك،  يف  �صع�بة  الأط��ف��ال  يجد  لالختباء،  م��ك��ان  اأف�صل  اإي��ج��اد 
لعدم خربتهم  ب�صه�لة كبرية، نظراً  الكثري منهم  العث�ر على  ويتم 
برائتهم وقلة  تنم عن  ب�صيطة لالختباء  اأ�صاليب  واتباع  التخفي،  يف 
الربيطانية،  مريور  �صحيفة  ن�صرتها  التي  ال�ص�ر  وتظهر  حيلتهم. 
م���اذا مي��ك��ن اأن ي��ح��دث، ع��ن��دم��ا ي��ح��اول الط��ف��ال ال�����ص��غ��ار التخفي 

والختباء يف املنزل:
- يعتقد هذا الطفل اأنه اأجنز املهمة، واختار الختبار خلف ال�صتارة، 

دون اأن يدرك اأن اأكرث من ن�صف ج�صمه ظاهر للعيان.
- مل تكن املن�صفة خياراً جيداً لهذه الطفلة، التي حاولت اإخفاء نف�صها 

بهذه الطريقة الطريفة.
الختباء،  لعبة  قاتاًل خالل ممار�صة  الطفالن خطاأً  ارتكب هذان   -
حيث اكتفيا باإخفاء راأ�صيهما والأج��زاء العل�ية فقط من ج�صديهما 

ال�صغريين.
- اختارت هذه الطفلة مكاناً يبدو جيداً لالختباء لل�هلة الأوىل، لكن 

املراآة يف احلّمام ك�صفتها.
- رمبا تك�ن حقيبة ال�صفر خياراً جيداً لختباء الأطفال، لكن اختيار 

كي�ض �صفاف ل يبدو كذلك.
ال��رف الذي  - اجتهد هذا الطفل لالختباء داخ��ل خزانة كتبه، لكن 

اختاره مل يت�صع لكامل ج�صده.
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ما هي ق�شة م�شا�شي الدماء يف ماالوي؟
اعتقل اأكرث من 250 �صخ�صاً يف مالوي على خلفية �صل�صلة عمليات هج�م 

على اأ�صخا�ض يعتقد اأنهم من م�صا�صي الدماء.
متهمني  اأ�صخا�صاً  ا�صتهدفت  التي  العنف  اأعمال  خالل  اأ�صخا�ض  وقتل 9 

بامت�صا�ض دماء الآخرين، بح�صب �صحيفة "ذي اإندبندنت".
وقد تركز العنف يف املناطق اجلن�بية التي تعاين من الفقر يف البالد، مبا 
يف ذلك م�لجني وفال�مبي، حيث ي�صيع الإميان بال�صحر. وتعترب مالوي 

ال�اقعة يف جن�ب �صرق اأفريقيا �صاد�ض اأفقر دولة يف العامل.
اأحدها  الأخ���رية،  الأ�صهر  يف  الأق���ل  على  منف�صلة  ح����ادث  ثالثة  ووق��ع��ت 
متثل يف �صحب زوجني بلجيكيني من �صيارة دفع رباعي و�صربهما من قبل 

جمم�عة من املهاجمني اتهم�هما بامت�صا�ض الدماء.
ودفعت هذه الهجمات وكالت دولية مثل الأمم املتحدة اإىل �صحب م�ظفيها 

من تلك املناطق وحتذير ال�صياح من زيارتها.
والعديد من الأ�صخا�ض الذين كان�ا هدفاً للهجمات هم من الأثرياء، ما 
دفع البع�ض لالعتقاد باأن تهمة امت�صا�ض الدماء هي جماز ي�صف النخبة 
املحرومة  الأغلبية  عن  بعيداً  ال��رثوة،  بامت�صا�ض  تق�م  التي  القت�صادية 

يف البالد.
وقال اأنت�ين مت�تا املحا�صر يف اجلامعة الكاث�ليكية يف مالوي اإن تقارير 
اأن  واأو���ص��ح  امل�صاواة"،  وع��دم  القت�صادية  "امل�صاعب  من  تنبع  ال��دم  م�ض 
اأن  يعتقدون  الفقراء  اأن  حيث  الفقراء،  مقابل  بالأغنياء  تتعلق  الق�صية 
الأغنياء ج�صع�ن وميت�ص�ن دماء الفقراء. وا�صطرت ال�صرطة لإنقاذ اأحد 
ال�صحايا، ويدعى اأورليندو ت�صامب�ندا، بعد اأن اأقدم ح�اىل األفي �صخ�ض 
من امل�صلحني بال�ص�اطري واحلجارة على مهاجمة منزله. لكنه كان خارجاً 

يف ذلك ال�قت، وقال اإنه كان �صيقتل ل�ل ذلك.

ينجو من رمح اخرتق ظهره 
�صنيع  ه��ج���م  فري�صة  �صيني  رج��ل  وق��ع 
ف�جئ  حيث  �صيارته،  يف  جل��صه  اأث��ن��اء 
ب��رم��ح ي��ت��ج��اوز ط���ل��ه امل��رتي��ن يخرتق 

زجاج نافذة ال�صيارة وي�صتقر يف ظهره. 
الف�ر  على  امل�صت�صفى  اإىل  الرجل  ونقل 
ليكت�صف�ا  مبعاينته  الأط��ب��اء  ق��ام  حيث 
باأن راأ�ض الرمح و�صل اإىل م�صافة عميقة 
يف ج�صده. وبح�صب م�صار ال�صرطة، فقد 
جل��صه  اأث��ن��اء  للهج�م  ال��رج��ل  تعر�ض 
م�صت�صفى  اإىل  ن��ق��ل��ه  ق��ب��ل  ���ص��ي��ارت��ه،  يف 
اأنه�ي  اإق��ل��ي��م  ال�����ص��ع��ب��ي، يف  ه���ان��غ�����ص��ان 

�صرقي ال�صني. 
م�قع  على  ن�صر  فيدي�  مقطع  ويظهر 
الرجل وه��� يكب  الإل��ك��رتوين،  ي�تي�ب 
على ال�صرير والرمح ل يزال مغرو�صاً يف 
اإخ��راج راأ�ض  ظهره. وقد جتنب الأطباء 
الأمر  ب��ادئ  يف  الرجل  ظهر  من  الرمح 
اإىل نزيف حاد قد ي�ؤدي  خ�صية تعر�صه 

اإىل وفاته. 
وق�����رر الأط����ب����اء ال��ت��خ��ل�����ض م���ن اجل���زء 
ال���ط����ي���ل م���ن ال����رم����ح، ق��ب��ل ن��ق��ل��ه اإىل 
م�صت�صفى اآخر يحت�ي على معدات اأكرث 
الرمح من  لإخ��راج ما تبقى من  تط�راً 

ج�صد الرجل. 

تر�شيح مفاجئ ملمثل 
يف جولدن جلوب 

امل���خ���رج���ات م���ن فئات  ا���ص��ت��ب��ع��دت 
الرت�صيحات  ق��ائ��م��ة  يف  الإخ������راج 
جل�ائز ج�لدن جل�ب التي اأعلنت 
ريديل  امل��خ��رج  تعجل  اأدى  بينما 
�صك�ت لإعادة ت�ص�ير فيلمه )اأول 
اإن ذا وورل��د( اإىل تر�صيح  ذا ماين 
بالمر  كري�صت�فر  لبطله  مفاجئ 

الذي حل حمل كيفن �صبي�صي.
التي  جريويج  جريتا  جتاهل  ومت 
خ���ا����ص���ت جت���رب���ت���ه���ا الإخ����راج����ي����ة 
لقى  ال������ذي  ال���ف���ي���ل���م  يف  الأوىل 
بريد(  )ل��ي��دي  ال��ن��ق��اد  ا�صتح�صان 
تر�صح  ال����ت����ي  الإخ�����������راج  ف���ئ���ة  يف 
ت�رو  دي��ل  وجيريم�  �صك�ت  فيها 
وكري�صت�فر  م��اك��دون��اه  وم���ارت���ن 

ن�لن و�صتيفن �صبيلربج.
كما ج��رى جت��اه��ل امل��خ��رج��ة باتي 
جنكينز التي اأخرجت فيلم )وندر 
ال��ذي حقق جناحا كبريا  ووم���ان( 
ري�ض  دي  للمخرجتني  بالإ�صافة 
خم��رج��ة ال��ف��ي��ل��م ال���درام���ي )ماد 
بيجل� خمرجة  وك��اث��ري��ن  ب��اون��د( 
فيلم )ديرتويت(. وقال ماكدوناه 
الذي كتب واأخرج الفيلم الدرامي 
اإيبينج،  اأوت �صايد  )ثري بيلب�ردز 
م�����ي�����زوري( ب�������ص���راح���ة اإن�������ه اأم����ر 
اأن��ه ج��رى تقدير  اأع��رف  م�صني... 
تاأليف  م���ن  رائ���ع���ة  ���ص��ي��ن��اري���ه��ات 
ن�صاء هذا العام لكن لي�ض يف جمال 
الإخ����راج ورمب��ا يتغري ه��ذا خالل 
جريويج  وت��ر���ص��ح��ت  الأو�����ص����ك����ار. 
)ليدي  �صيناري�  عن  عاما(   34(
اأي�صا تر�صيحني  ن��ال  ال��ذي  ب��ريد( 
لبطلته  مم��ث��ل��ة  اأف�������ص���ل  ف���ئ���ة  يف 
واأف�������ص���ل ممثلة  ���ص��ري���ص��ا رون������ان 

م�صاعدة لل�ري ميتكالف.

تلميذ يلقى ت�شامنًا 
وا�شعًا من امل�شاهري

يظهر  ف���ي���دي����  ����ص���ري���ط  ان���ت�������ص���ر 
بعدما  ب���اك���ي���اً  اأم���ريك���ي���اً  ت��ل��م��ي��ذاً 
املدر�صة  يف  للم�صايقات  ت��ع��ر���ض 
تعاطف  م�جة  وا�صع مثرياً  ب�صكل 
امل�صاهري.  ق���ب���ل  م����ن  وت�������ص���ام���ن 
ون�صرت والدة الطفل كيت�ن ج�نز 
»في�صب�ك«،  ع��ل��ى  امل�����ص���ر  امل��ق��ط��ع 
اأنها فعلت ذلك ا�صتجابة  و�صرحت 
اأن تاأتي  لرغبته. وكان طلب منها 
لأن���ه  امل���در����ص���ة ل���ص��ط��ح��اب��ه  اإىل 

يعاين ال�صطهاد يف املق�صف.
املقطع،  ه�����ذا  يف  ال���ط���ف���ل  وروى 
ملي�ن مرة على  الذي �ص�هد 22 
األف   430 الإنرتنت واأعيد ن�صره 
م���رة »اإن��ه��م ي�����ص��خ��رون م��ن اأنفي، 
اأن  ويق�ل�ن  دميم،  اإين  ويق�ل�ن 

ل اأ�صدقاء يل«.

احلمل املتاأخر يوؤّثر على 
خ�شوبة االأطفال االإناث

قالت نتائج درا�صة جديدة اإن الأمهات الالتي 
ت�ؤخرن الإجناب تعر�صن بناتهن اإىل خماطر 
وج�د م�صاكل يف اخل�ص�بة يف مرحلة لحقة 
جينات  تاأثر  اإىل  ذل��ك  ويرجع  حياتهن.  من 
الأم،  ب�ي�صات  ب�صيخ�خة  الإن����اث  الأط��ف��ال 
خا�صة اإذا كان لدى الأم م�صاكل يف اخل�ص�بة 

وتلقت عالجاً لتتمكن من احلمل.
ما  مرحلة  يف  الإب��ا���ص��ة  ع��ن  الن�صاء  وتت�قف 
50، وحت����دث ح����الت احلمل  ح����ل ���ص��ن ال���� 
امل��ت��اأخ��ر يف م��رح��ل��ة م��ا م��ن ���ص��ن���ات ال���� 40، 

وتك�ن ب�ي�صات احلامل فيها قدمية.
وبح�صب الدرا�صة التي اأجريت يف "ريربودك�صن 
بي�ل�جي اأ�ص��صيا�صن" يف اأتالنتا الأمريكية، 
عندما تتلقى املراأة عالجات مل�صاكل اخل�ص�بة 

ل��ت�����ص��ت��ط��ي��ع احل���م���ل ب��ع��د ال����� 40 وت��ن��ج��ح يف 
التي  اخل�ص�بة  م�صاكل  تنتقل  ق��د  الإجن���اب 

كانت لديها اإىل ابنتها.
الأب��ح��اث يف م�ؤمتر  وق��د ُعر�صت نتائج ه��ذه 
الذي  الأمريكية  اخل�ص�بة  عالجات  جمعية 
هذه  ونّبهت  ن��ي���اأورل��ي��ان��ز.  يف  م���ؤخ��راً  انعقد 
ال��ن��ت��ائ��ج اإىل ���ص��رورة ع���دم ت��اأخ��ري الإجن����اب، 
واأنه كلما كان �صن املراأة اأقرب اإىل ال� 50 عند 
احلمل كلما زادت احتمالت اأن ت�ّرث م�صاكل 

اخل�ص�بة التي لديها اإىل ابنتها امل�ل�دة.
الالتي  الن�صاء  اأن  الدرا�صة  اأب��ح��اث  ور���ص��دت 
اليا�ض  وب��ني �صن  ك��ان بينهن  ول��دن لأم��ه��ات 
اأقل من 5 �صن�ات مل ت�صتطعن غالباً الإجناب 

دون عالجات.

1� الفالح.. وقت اأكرب مع املا�صية واحلق�ل
اأو برتبية  �ص�اء تعلق الأم��ر بالزراعة والعمل يف احلق�ل 
امل��ا���ص��ي��ة اأو ال���دواج���ن، ف��ال��ف��الح ي��ت��ع��ام��ل يف ال��غ��ال��ب مع 
�ص�اء  نف�صه  �صيد  غالباً  الفالح  ويبقى  وحق�له.  ما�صيته 
اأو  املناف�صة  لكن  وتنظيمه.  العمل  �صاعات  يخ�ض  م��ا  يف 
اإزعاج بالن�صبة له. وه�  الظروف املناخية قد تك�ن عامل 

اأمر يك�ن خارج اإرادته.
امل�صكالت  لت�صخي�ض  دائ���م  �صعي  ���ص��اع��ات..  م�صلح   �3

وحلها
اإ�صالح  من بني املهن التي ميكن القيام بها ب�صكل فردي 

ال�صاعات، لكن هذه املهنة حتتاج مل�هبة خا�صة.
لل�صرب بحاجة  لكنها  زمالء  بدون  مهنة  تاجر..   �  4

اأو حمل  اأو يف مكتبة  الغذائية  امل���اد  العمل يف دك��ان لبيع 
التعامل  ي�صتلزم  ل  الإليكرتونية،  امل���اد  اأو  املالب�ض  لبيع 
مع الزمالء ي�ميا. لكن �صاحبه يجب اأن يتحلى بال�صرب 

والقدرة على الت�ا�صل مع الزبائن.
الأل�ان بني  عامل  �صباغ..   �5

ميكن لل�صباغ اأن يح�صل على تكليفات عمل ل�حده واإجناز 
وقته  ليق�صي معظم  اآخ��ر،  ب�صخ�ض  ال�صتعانة  دون  عمله 
باأف�صل  واخل����روج  تن�صيقها  دوم���ا  وي��ح��اول  الأل�����ان  ب��ني 
�ص�رة ممكنة للجدران، لكن يجب احلذر فالعمل يف هذه 

املهنة يحتاج مع ال�قت للت��صع وال�صتعانة مب�صاعدين.
امليكانيكي  �6

يحب�ن  ل  الذين  الأ�صخا�ض  تنا�صب  التي  املهن  بني  من 
مبختلف  امليكانيكي  مهنة  ه��ن��اك  عمل  ف��ري��ق  م��ع  العمل 

فروعه وتخ�ص�صاته كاإ�صالح ال�صيارات اأو الآلت.
املخترب يف  باحث   �7

ويق�م�ن  علمية  جت��ارب  املختربات  يف  العامل�ن  يجري 

التخ�ص�صات  بع�ض  وتتيح  الأدوي�����ة.  اأو  ل��ل��م���اد  ب��درا���ص��ة 
اجلامعية اإمكانية تاأ�صي�ض خمترب خا�ض ميكن للمرء اأن 

ي�صريه ل�حده.
فردي  ب�صكل  بها  القيام  ميكن  التي  املهن  فحتى  وعم�ماً 
فالت�ا�صل مع الآخر �صروري، اإل اأنها تتيح فقط التحرر 
من قي�د العمل مع الزمالء ط�ال ال�قت. كما اأن تغيري 
مع  م�صاكل  ت�اجههم  الذين  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة  املهنة 

الزمالء، لي�ض باخليار م�صم�ن النجاح دائما.
العمل والدرا�صة ...هل ي�صريان يدا بيد؟

العمل  اإىل  اأملانيا  يف  العرب  الطالب  من  العديد  ي�صطر 
البع�ض  يكت�صب  وبينما  ال��درا���ص��ة.  تكاليف  تغطية  ق�صد 
خربات ومهارات جديدة، ُيعاين البع�ض الآخر من تبعات 
ذلك على التح�صيل الدرا�صي. فما هي اإيجابيات و�صلبيات 

اجلمع بني الدرا�صة والعمل؟
م�����ص��ال��ك خمتلفة  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  ال���ع���رب يف  ال���ط���الب  ي��ل��ج��اأ 
بامل�ازاة  العمل  ومينح  درا�صتهم.  ف��رتة  مت�يل  اأج��ل  م��ن 
الأملاين  العمل  ن��ظ��ام  على  للتعرف  فر�صة  ال��درا���ص��ة  م��ع 
الرقي  على  الطالب  ُت�صاعد  قد  جديدة  اأدوات  واكت�صاب 
ي�ؤثر  قد  ذلك  اأن  غري  والجتماعي.  ال�صخ�صي  مب�صت�اه 
على التح�صيل الدرا�صي للكثريين، ويدفع بهم اأحيانا اإىل 

النقطاع عن الدرا�صة.
من جد وجد !

حطت الطالبة امل�صرية، مي كمارة البالغة من العمر 24 
عاما، اأول مرة الرحال يف اأملانيا قبل خم�ض �صن�ات، ملتابعة 
وطيلة  ال�صيا�صية.  العل�م  جم��ال  يف  اجلامعية  درا�صتها 
لها  يكن  مل  دوي�صب�رغ،  اي�صن  جامعة  يف  الدرا�صة   ف��رتة 
اأي ات�صال  مبا�صر مع �ص�ق ال�صغل. تق�ل مي يف ح�ارها 
مع DW عربية " اأثناء فرتة اجلامعة  مل اأ�صتغل ي�ما 

واحدا، لأن عائلتي كانت تتكفل بكل م�صاريفي الدرا�صية." 
هذا ال��صع جعل مي ت�صب كامل تركيزها على التح�صيل 
بعدها  ال�صيا�صية.  العل�م  يف  بدبل�م  ،وتت�جه  ال��درا���ص��ي 
لكن  ه��ن��اك،  وال�صتقرار  م�صر  وطنها  اإىل  ال��ع���دة  ق��ررت 
الأو�صاع ال�صيا�صية والقت�صادية يف البالد، جعلتها تعدل 
يف  املاج�صتري  درا���ص��ة  متابعة  و  البقاء  وتقرر  ق��راره��ا  عن 

جامعة ب�ن. 
و انعك�صت هذه الأو�صاع القت�صادية على اأ�صرة مي اأي�صا، 
لتجد الطالبة امل�صرية نف�صها اأمام و�صع ُمغاير" اأخربين 
نف�صي هنا  واعتمد على  ا�صتغل  اأن  اأن��ه يجب علي  وال��دي 
مب�صاريفي"  التكفل  على  ق���ادرا  يعد  مل  لأن���ه  اأمل��ان��ي��ا،  يف 
اإىل  مبا�صرة  ت�جهت  التي  امل�صرية،  الطالبة  تق�ل  كما 
لالجئني  اجتماعية  كم�صاعدة   تعمل   ك��ي  ال�صغل  �ص�ق 
عرب  فقط  اأو�صاعهم  عن  ت�صمع   كانت  الذين  ال�ص�ريني، 

و�صائل الإعالم.
العمل مع  ت��ق���ل مي" اأت���اح يل  اجل��دي��دة  التجربة  وع��ن 
ق��رب والحتكاك  ع��ن  اإل��ي��ه��م  ال��ت��ع��رف  ال��الج��ئ��ني فر�صة 
ال�صغل  كال�صكن،  منها  يعان�ن  التي  امل�صاكل  وفهمت  بهم، 
البالد،  اأحت��دث معهم ح���ل ما يجري يف  كما  والدرا�صة. 
وتعرفت  ال�����ص���ري،  ال�����ص��اأن  على  ُمطلعة  اأ�صبحت  وه��ك��ذا 
اأي�صا عن البريوقراطية يف اأملانيا وهذه اأ�صياء كنت اأجهلها 
من  مكنتها  ال�صغل  جت��رب��ة  اأّن  م��ي،  وت�صيف  قبل."  م��ن 
اكت�صاب مهارات وخربات جديدة ت�صف نتائجها بالق�ل" 
تق�ت �صخ�صيتي الآن كثريا، واكت�صبت مهارة الت�ا�صل مع 
الآخ��ر وجعله يتحدث، حيث �صادفت حالت لالجئني يف 
حالة كبرية من التاأثر العاطفي، ويرف�ص�ن احلديث مع 
اأتعامل  و  امل�قف  احت�ي  اأن  على  لزاما  فكان  �صخ�ض،  اأي 

معه." 

االأعمال احلرة.. اأف�شل خيار للهروب من فريق العمل؟

يواجه البع�ض م�شاكل مع الزمالء اأثناء العمل. ومن 
مع  العمل  على  القدرة  عدم  ذلك  وراء  الأ�شباب  بني 
فريق، فما هي اأن�شب املهن لهوؤلء وهل اللجوء للعمل 

احلر، هو احلل دائما؟
لها  تكون  قد  م�شاكل  من  الزمالء  مع  العمل  يخلو  ل 
بعدم  حتى  اأو  العمل  اأداء  و�شرعة  بطريقة  عالقة 
الزمالء.  بني  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على  تفاهم  وجود 
ويواجه البع�ض �شعوبات يف التاأقلم مع اأجواء العمل 
لهم.  نف�شية  معاناة  يف  يت�شبب  قد  ما  الفريق  داخل 
العمل  بها  القيام  يتطلب  ل  التي  املهن  بع�ض  وهناك 
داخل فريق عمل والرتباط بالزمالء، لكنها ل تخلو 

من �شلبيات كذلك. فما هي هذه املهن؟
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�ش�ؤون حملية

تت�شمن 6 حماور رئي�شية اأبرزها الطالب

جامعة اأبوظبي تد�شن اخلطة اال�شرتاتيجية اخلم�شية "روؤية جامعة اأبوظبي 2022"
علي بن حرمل: ن�شاعف اجلهد لت�شدر قائمة اأف�شل اجلامعات العاملية

مواكبة للتطور القانوين والت�شريعي يف الدولة

اإجازة خم�س ر�شائل ماج�شتري لطلبة كلية القانون يف جامعة االإمارات

ا�شتعداًد ملو�شم الأمطار

بلدية مدينة العني ترفع جاهزيتها الحتمالية تعر�س املدينة ملنخف�س جوي

•• اأبوظبي - الفجر 

د�صنت جامعة اأب�ظبي خطتها ال�صرتاتيجية اجلديدة 
للعام 2017 2022- بعن�ان "روؤية جامعة اأب�ظبي 
الر�صيدة  قيادتنا  لت�جيهات  ترجمة  وذلك   "2022
وت�صدرها  ال��ع��ايل  التعليم  مل�����ص��رية  التميز  ت��ع��زي��ز  يف 
على  جامعة   100 اأف�صل  لقائمة  ال�طنية  جامعاتنا 
اجلديدة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��رت��ك��ز  ال���ع���امل.   م�صت�ى 
الطلبة  مع  التفاعل  وه��ي:  رئي�صية  حم��اور  �صتة  على 
يف  واإ�صراكهم  ال�صرتاتيجيني  وال�صركاء  واخلريجني 
واحتياجات  ت�قعات  م��ع  للت�ائم  التعليمية  العملية 
ب��ي��ئ��ة تعليمية  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وت��اأ���ص��ي�����ض  ال��ع��م��ل  ���ص���ق 
متكاملة تدعم من� وازدهار الطلبة واإعدادهم مهنياً، 
امل�ؤ�ص�صية  والفعالية  والكفاءة  اخل��دم��ات  متيز  وجعل 
هدفاً لتعامالت اجلامعة مع جميع �صركائها واأ�صحاب 
امل�صلحة، والبحث عن جمالت مبتكرة لت��صيع نطاق 
اجل��ام��ع��ة، وت��ع��زي��ز ب��ي��ئ��ة ع��م��ل حم��ف��زة ع��ل��ى البتكار 

والبداع والتعاون، و�صمان ال�صتدامة امل�ؤ�ص�صية.  
رئي�ض  ال��ظ��اه��ري  حرمل  ب��ن  �صعيد  علي  �صعادة  واأك���د 
اأب�ظبي  اأن جامعة  التنفيذي  اأب�ظبي  جمل�ض جامعة 
وت�صاعف  ال�صدد  ه��ذا  يف  ال�طنية  م�ص�ؤوليتها  تعي 

�صمن  م��رم���ق��ة  مكانة  حتقيق  �صبيل  يف  اجل��ه��د  ب��ذل 
ج��ام��ع��ات ال��ق��م��ة ع��ل��ى م�����ص��ت���ى ال���ع���امل، م�����ص��رياً اإىل 
الريادة  حم����ر  ج��ع��ل��ت  اجل���دي���دة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
املتخ�ص�صة يف  ال���ط��ن��ي��ة  ال���ك����ادر  اإع����داد  والب�����داع يف 
الرغم  على  اجلامعة  جنحت  حيث  اأول�ياتها  ���ص��دارة 
من حداثة م�صريتها يف اأن جتعل من ج�دة املخرجات 
الأك��ادمي��ي��ة ومت��ي��زه��ا خ��ي��اره��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي، وذلك 
ترجمة لت�جيهات القيادة الر�صيدة و"مئ�ية الإمارات 
راية  يحمل  جيل  اإع��داد  اإىل  تهدف  والتي   "2071
العلمية  امل��ه��ارات  يف  م�صت�ى  باأعلى  ويتمتع  امل�صتقبل 
والإيجابية  الأخالقية  والقيم  والحرتافية  والتقنية 
ما ي�صمن ال�صتمرارية وتاأمني م�صتقبل �صعيد وحياة 
اأف�صل لالأجيال القادمة، والدفع مبكانة دولة الإمارات 
العربية املتحدة لتك�ن اأف�صل دول العامل، وقد و�صعت 
وبدورنا  الرئي�صية،  حم��اوره��ا  ك��اأح��د  التعليم  املئ�ية 
�صنعمل على حتقيق هذا  فاإننا  رائ��دة  كجامعة وطنية 
والعملية،  العلمية  م���اردن��ا  جميع  بت�صخري  الل��ت��زام 
بيئة  لت�فري  والأك��ادمي��ي��ة  البحثية  اجل��ه���د  وتط�يع 
التف�ق  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ث��ري��ة وم��ن��ت��ج��ة حت��ف��ز  ج��ام��ع��ي��ة 
وت�صجعهم على العمل اجلاد وتعزز من ثقافة البتكار 
والإيجابية،  ال�صعادة  وقيم  مفاهيم  وتن�صر  والب���داع، 

واأع�صاء  وباحثني  اأ�صاتذة  ا�صتقاطب  وذلك من خالل 
العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  اأرق���ى  م��ن  الإداري����ة  الهيئة 
واملراكز البحثية يف العامل والرتقاء ال�صامل بالتجربة 

التعليمية.
واأو�صح ابن حرمل اأن ال�صرتاتيجية اجلديدة ترتجم 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صم�  روؤي���ة 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلامعة 
منذ انطالق م�صريتها يف عام 2003، وحر�ض �صم�ه 
ودولياً  واإقليمياً  تر�صيخ مكانتها ومتيزها حملياً  على 
اأكادميية  ملنجزات  ت�صجيلها  خالل  من  حتقق  ما  وه� 
بارزة متثلت يف ت�صدرها لقائمة اجلامعات املرم�قة يف 
"ك�كاريللي �صيم�ند" العامليQS  جلامعات  ت�صنيف 
ت�صدر  الت�صنيف  اأع��ل��ن  ح��ي��ث   2018 ل��ع��ام  ال��ع��امل 
ال��ع��امل��ي��ة وجاءت  اجل��ام��ع��ات  اأف�����ص��ل  لقائمة  اجل��ام��ع��ة 

�صمن %2.8 من اجلامعات املرم�قة يف العامل.
ت��د���ص��ني اجل��ام��ع��ة خلطتها  اأن  اب���ن ح��رم��ل  واأ����ص���اف 
ر�صيدها  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال�صرتاتيجية 
الزاخر من املنجزات ق�ة دفع اإيجابية، اإمنا يعد دلياًل 
اأكيداً على مرحلة الن�صج والنماء التي بلغتها جامعة 
على  ال��ذي مت  اجل��اد  للعمل  وي��اأت��ي جت�صيداً  اأب�ظبي، 
ك��اف��ة امل�����ص��ت���ي��ات و���ص��م��ل ال��ط��الب واأع�����ص��اء الهيئتني 

التدري�صية والإدارية و�صركاء اجلامعة ال�صرتاتيجيني 
درا�صة  على  اأ���ص��ه��ر  �صبعة  م���دار  على  ح��ر���ص���ا  ال��ذي��ن 
خمتلف اجل�انب التي ميكن تط�يرها لتعزيز البيئة 
البح�ث  وخم��رج��ات  اإن��ت��اج��ي��ة  وم�صاعفة  التعليمية 
ال��ع��ل��م��ي��ة، والب���ت���ك���ارات احل���ي����ي���ة، وت���ج��ي��ه م�صرية 
املقبلة،  ال�صن�ات  خالل  الت�صغيلية  واأهدافها  اجلامعة 
وذلك مبا يرتجم ر�صالتها كجامعة وطنية تاأخذ باأرقى 
كاإحدى  دوره��ا  اإط��ار  ويف  العاملية،  التناف�صية  معايري 
م�ؤ�ص�صات التعليم العايل التي ت�صاهم يف بناء الإن�صان 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وبنات  اأبناء  وتاأ�صي�ض 
حلك�مة  العامة  ال�صيا�صة  اأجندة  احتياجات  يلبي  مبا 
وكذلك   2030 القت�صادية  وروؤيتها  اأب�ظبي  اإم��ارة 

روؤية الإمارات 2021.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقدته اجلامعة يف حرمها 
باأب�ظبي لعر�ض اأبعاد اخلطة ال�صرتاتيجية وتد�صينها 
بح�ص�ر �صعادة علي �صعيد بن حرمل الظاهري رئي�ض 
الدكت�ر  و�صعادة  التنفيذي،  اأب�ظبي  جامعة  جمل�ض 
والدكت�رة  ال�صايغ،  م��ريزا  و�صعادة  اجلا�صم،  �صليمان 
�صريين جربان، وحممد ق�صي الغ�صني، والربوفي�ص�ر 
اأب���ظ��ب��ي لل�ص�ؤون  وق����ار اأح��م��د ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة 

الأكادميية ومدير اجلامعة بالإنابة.

•• العني - الفجر

منظ�مة  يف  والت�صريعي  ال��ق��ان���ين  للتط�ر  م���اك��ب��ة 
الدولة،  يف  والعتبارية  القان�نية  واجلهات  امل�ؤ�ص�صات 
اأج������ازت ك��ل��ي��ة ال��ق��ان���ن يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات خم�صة 
لق�صمي  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��درا���ص��ات  لطبة  ماج�صتري  ر���ص��ائ��ل 
ال��ق��ان���ن اخل��ا���ض، وال��ق��ان���ن ال��ع��ام ، وك��ان��ت الر�صالة 
الت�ازن  " نظرية الظروف الطارئة واأثرها يف  الأوىل 
قان�ن  �ص�ء  يف  حتليلية  درا�صة   – للعقد  القت�صادي 
املعامالت املدنية الإماراتي "، قدمها الطالب خمي�ض 
���ص��ال��ح امل��ن�����ص���ري، ب��ه��دف درا����ص���ة ال���ص��ت��ث��ن��اء املتعلق 
بالظروف الطارئة للمادة 249 وفق قان�ن املعامالت 
ل�صنة   5 املتحدة رقم  العربية  الإم��ارات  بدولة  املدنية 
1985،واإلقاء ال�ص�ء على عدة حماور رئي�صية تتمثل 
يف بيان ماهية الظروف الطارئة، وطرح عدة ت�صاوؤلت 
بالن�صبة  اآث���اره���ا  م��ع��اجل��ة  وك��ي��ف��ي��ة  تطبيقاتها  ح����ل 
القا�صي  �صلطة  م��دى  وب��ي��ان  ال��غ��ري،  اأو  للمتعاقدين 
النظرية،  ل��ه��ذه  ا���ص��ت��ن��اد  ف�صخه  اأو  ال��ع��ق��د  ت��ع��دي��ل  يف 
عدة  اإىل  الدرا�صة  ه��ذه  خ��الل  من  املن�ص�ري  وت��صل 
ت��صيات اأبرزها اإجراء تعديل ت�صريعي ل�صتبعاد �صرط 
العم�مية يف تطبيق نظرية الظروف الطارئة لتحقيق 

الغايات والأهداف العادلة التي ت�صعى اإليها.
من  ال��ع��ام��ري-  �صالح  فاطمة  الطالبة  وا�صتعر�صت 
ق�صم القان�ن اخلا�ض يف عر�صها الت��صيحي ر�صالتها 
الت�صريع  يف  للعامل  اخلا�صة  احلياة  " حماية  بعن�ان 
الق�اعد  لتقييم  علميا  حتليال  وق��دم��ت  الإماراتي"، 
القان�نية التي ت�صكل �صمانة حلماية احلياة اخلا�صة 

بع�ض  اإىل  الإ�صارة  مع  الإماراتي،  الت�صريع  للعامل يف 
الت�صريعات املقارنة، وما ميثله العامل من اأهمية يف دفع 
عجلة التنمية القت�صادية ك�نه اأهم عنا�صر الإنتاج يف 
الدولة، واأو�صحت مدى اهتمام امل�صرع ال�طني بحماية 
ي�صمى  مبا  م�افقتها  وم��دى  للعامل،  اخلا�صة  احلياة 
التفاقات  و�صياغة  اإعداد  يف  الدويل"،  امل�صروع  "نهج 

ال�صامنة حلق�ق العمال العامة.
فيما ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ة م��ن��ار ك���رمي ال�����ص��ي��ب��اين – من 
“�صمانات  ب���  املعن�نة  ر�صالتها  ال��ع��ام  ال��ق��ان���ن  ق�صم 
الحتادية  احل��ك���م��ة  مل���ظ��ف��ي  الأداء  ق��ي��ا���ض  ع��م��ل��ي��ة 
فيها  وت��ن��اول��ت  املتحدة"،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 

املرتتبة  والآث����ار  امل�صت�يات  وق��ي��ا���ض  العمل  اإج����راءات 
للم�ظف الحتادي يف دولة الإمارات وفق قان�ن امل�ارد 
التنفيذية،  ولئ��ح��ت��ه  الحت��ادي��ة  للحك�مة  الب�صرية 
التي  والق�صائية  الإداري�����ة  ال�صمانات  اأه���م  وحت��دي��د 
اأدائه  بقيا�ض  يتعلق  فيما  للم�ظف  ال��ق��ان���ن  اأق��ره��ا 
اإىل عدة  ال�صيباين  وت��صلت  بكل عدالة وم��ص�عية. 
التظلم  ح��ق  ي�صمل  اأن  ���ص��رورة  اأه��م��ه��ا  م��ن  ت��صيات 
جميع  لي�صمل  الأداء،  قيا�ض  م�صت�يات  جميع  الإداري 
هذا  يقت�صر  ول  التقدير  على  احلا�صلني  امل�ظفني 
اإىل  فيها  يحتاج  نتيجة  على  احلا�صل  للم�ظف  احلق 

حت�صني تطبيقا للق�اعد العامة وامل�صاوة يف العمل. 

وقدم الطالب عادل جمال املرزوقي-من ق�صم القان�ن 
لف�ض  ك������ص��ي��ل��ة  "التحكيم  ب��ع��ن���ان  ر���ص��ال��ت��ه  ال���ع���ام، 
املنازعات النا�صئة عن العق�د الإدارية"، و�صلط ال�ص�ء 
والتزاماته  الإدارة  على  واآث��اره  التحكيم  على م��ص�ع 
وتناول  ال�طني،  القت�صاد  على  اآث���ار  م��ن  يتبعه  وم��ا 
بحث مدى م�صروعيته وتنا�صبه مع ت�صريعات الدولة، 
وت��ن��اول امل���رزوق���ي جم��م���ع��ة م��ن الأم��ث��ل��ة يف العديد 
ا�صتعر�ض  الفقه والقان�ن فيها، كما  ال��دول وراأي  من 
الأحكام الق�صائية امل�ؤيدة والراف�صة لفكرة جل�ء جهة 
الإدارة اإىل �صرط التحكيم يف عق�دها مع الغري وذلك 

باملقارنة مع الدول حمل البحث. 
فيما ا�صتعر�صت الطالبة خل�د عبد الغني – من ق�صم 
 – الطبي  " اخلطاأ  بعن�ان  ر�صالتها  اخلا�ض  القان�ن 
ل�صنة  الإم��ارات��ي  الطبية  امل�ص�ؤولية  ق��ان���ن  يف  درا���ص��ة 
ماهية  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل  منها  وت��ه��دف   ،"2016
املدنية،  ال���ق����ان���ني  اأح���ك���ام  ����ص����ء  ال��ط��ب��ي يف  اخل���ط���اأ 
�صبيل  يف  وال��ق��ان���ن  الفقه  و�صعها  التي  والأ�صا�صيات 
للتع�ي�ض  ا�صتحقاقه  وم���دى  الطبي  اخل��ط��اأ  تقدير 
التقديرية  ال�صلطة  �ص�ء  يف  التع�ي�ض  ه��ذا  وم��ق��دار 

للقا�صي. 
وت��صلت الباحثة اإىل اأن امل�ص�ؤولية الطبية يف الت�صريع 
كم  تعاقدية،  ولي�صت  تق�صريية  م�ص�ؤولية  الإم��ارات��ي 
ت��صلت اإىل عدة ت��صيات من اأهمها �صرورة تخ�صي�ض 
هيئة للم�ص�ؤولية الطبية لبيان ال�صرر لتخفيف العبء 
ال�صرر ورابطة  على املحاكم وتك�ن لها �صلطة تقدير 
ال�صببية وقيمة التع�ي�ض، ا�صتناد اإىل قان�ن امل�ص�ؤولية 

الطبية الإماراتي الحتادي رقم 4 ل�صنة 2016. 

•• العني – الفجر

ع��ق��دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ���ص��ب��اح اأم�������ض الجتماع 
را�صد  برئا�صة  والأزم����ات  ال��ط���ارئ  للجنة  ال�صتباقي 
�ص�يدان الكتبي رئي�ض جلنة الط�ارئ والأزمات، املدير 
ال�صمايل  – القطاع  املناطق  لقطاع خدمات  التنفيذي 
ببلدية مدينة العني، بح�ص�ر ممثلي عدد من اجلهات 
الفرق  ج��اه��زي��ة  رف��ع  ب��ه��دف  وذل���ك  الخت�صا�ض،  ذات 
امل��خ��ت�����ص��ة ن���ظ���راً لح��ت��م��ال��ي��ة ت��ع��ر���ض م��دي��ن��ة العني 
وذلك  وال�صبت  اجلمعة  ي���م��ي  خ��الل  ج���ي  ملنخف�ض 
ب��ح�����ص��ب ت��ق��ري��ر امل���رك���ز ال���ط��ن��ي ل���الأر����ص���اد وال�����زلزل 

بدء  عن  البلدية  اأعلنت  حيث  مناخية.  تقلبات  ب�ج�د 
ال���ص��ت��ع��دادات مل������ص��م الأم���ط���ار وامل��ن��خ��ف�����ص��ات اجل�ية 
ال���ط����ارئ وج��اه��زي��ت��ه��ا على  ب�صكل ع����ام، ورف����ع ح��ال��ة 
مدار ال�صاعة تاأهباً للمنخف�ض اجل�ي الذي �صت�صهده 
قد  ط��ارئ  لأي  وجتنبا  القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل  املدينة 
ت��ت��ع��ر���ض ل��ه امل��دي��ن��ة. وج����رى خ���الل الج��ت��م��اع و�صع 
اخلطط ال�صرورية لتفادي الأ�صرار التي قد تتعر�ض 
لها امل��دي��ن��ة خ��الل احل��ال��ة اجل���ي��ة احل��ال��ي��ة  كتجهيز 
ب���اإزال���ة خم��ل��ف��ات الع�ا�صف  ال���ط����ارئ اخل��ا���ص��ة  ف���رق 
وال�صعاب  الأودي����ة  �صيانة  ف��رق  وج��اه��زي��ة  والأم���ط���ار، 
وو�صع خطط يف حالة جريانها ك�صحب مياه الأمطار 

والآليات  امل��ع��دات  وت���ف��ري  الأ���ص��ج��ار،  واإزال����ة خملفات 
اخلا�صة بفتح ال�صعاب والأودية و �صبكات ت�صريف مياه 
الأمطار واملناهيل، وو�صع ال�صدود الرملية حلجز املياه 
وعدم ت�صريبها، اإ�صافة اإىل ا�صتعدادات مكتب الط�ارئ 
ل�صتقبال املكاملات الطارئة على مدار ال�صاعة على الرقم 
993 لتلقي البالغات وال�صتجابة الف�رية حيث يعمل 
مركز الت�صال بنظام املناوبة لتلقي املكاملات وحت�يلها 
ت�����ص��م��ن الجتماع  ك��م��ا  ف������را جل���ه���ات الخ��ت�����ص��ا���ض. 
وكامريات  العمليات  غرفة  جتهيز  خطط  ال�صتباقي، 
امل�صاة، وذلك  املراقبة للج�ص�ر والأنفاق ومناطق عب�ر 
من  الأم���ط���ار  م��ي��اه  �صفط  اإج������راءات  متابعة  ل�صمان 

ف�ري  ب�صكل  تتم  وال��ت��ي  وال����دورات  الرئي�صية  ال��ط��رق 
حتى تك�ن احلركة املرورية ان�صيابية وتقلل ب�صكل كبري 
من احل�ادث املحتملة، وذلك من خالل �صبكة متكاملة 
ومرب�طة اإلكرتونيا مع مركز الأر�صاد والدفاع املدين 
واجلهات ال�صرطية واجلهات املخت�صة ومركز النفايات. 
ال�صعاب  ارتياد  بعدم  الكرمي  اجلمه�ر  اللجنة  ون�هت 
دون  املياه  املغامرات حلظة جريان  وال�ديان وممار�صة 
اأخذ احليطة واحلذر، كما و�صددت على �صرورة احلذر 
اأو  الأ�صرار  وال�ص�ر ح�ل  ال�صائعات  وت��داول  اتباع  من 
من  ال�صحيحة  املعل�مات  على  واحل�����ص���ل  احل�����ادث، 

م�صادرها الر�صمية.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي ت�شارك يف �شيال 2017

•• العني - الفجر

والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جل��ائ��زة  العامة  الأم��ان��ة  �صاركت 
الزراعي يف الدورة الثامنة ملعر�ض �صيال ال�صرق الأو�صط ومعر�ض اأب�ظبي 
الأمن  مركز  ينظمه  ال��ذي  للمعار�ض  اأب�ظبي  مركز  يف   2017 للتم�ر 
مب�صاركة   2017 دي�صمرب   14 –  12 الفرتة  خ��الل  باأب�ظبي  الغذائي 

دولية وحملية وا�صعة.
واأكد �صعادة الدكت�ر عبد ال�هاب زايد اأمني عام اجلائزة باأن هذه امل�صاركة 
يف هذا املعر�ض تاأتي بت�جيهات معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 
التي  واملنجزات  املكت�صبات  لإب��راز  اجلائزة،  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  الت�صامح 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اجلائزة  راع��ي  دور  على  والتاأكيد  اجلائزة  حققتها 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل، وجه�ده املباركة ورعايته 
لقطاع نخيل التمر والبتكار الزراعي وتقدمي الدعم الالحمدود له، ومبا 
ي�ؤدي اإىل الرتقاء به اإىل اأف�صل امل�صت�يات على امل�صت�ى املحلي والدويل، 
التمر على  ن�صر ثقافة نخيل  اإىل  ال�صامية  اأهدافها  حيث حتر�ض و�صمن 
لدولة  الدولية  ال��ري��ادة  واإب���راز  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية  املحلية  امل�صت�يات 
الإم��ارات يف جمال تط�ير قطاع نخيل التمر وجه�دها الدائمة لالرتقاء 

بهذا القطاع لتحقيق التنمية امل�صتدامة.
واأ�صاف ت�صارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي يف 
هذا احلدث من خالل جناح خا�ض تعر�ض خالله النجاح الذي حققته يف 
التم�ر  امل�صرية لثالث دورات متتالية ومهرجان  التم�ر  تنظيم مهرجان 
الرت�صيح  واآلية  اجلائزة  بفئات  التعريف  اىل  بالإ�صافة  الأول،  ال�ص�دانية 
عرب امل�قع الإلكرتوين www.kiaai.ae  كما عرفت زوار املعر�ض على 
جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر التي اطلقتها الأمانة العامة للجائزة 
بالتعاون مع �صركة الف�عة وت�صتهدف من خاللها مزارعي دولة المارات 

العربية املتحدة على وجه التحديد امل�صجلني لدى �صركة الف�عة.
ت�صت�صيفها  التي  الفعاليات  اأهم  من  الأو�صط  ال�صرق  �صيال  معر�ض  ويعد 

اأب�ظبي، وي�صتقطب كل عام
واخل���رباء  التنفيذيني  وامل�����دراء  احل��ك���م��ي��ني  امل�����ص���ؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن  نخبة 
املخت�صني يف جمال الأمن الغذائي وذلك بهدف مناق�صة �صبل تعزيز الأمن 
من�ذج  وا�صتعرا�ض  الإقليمية  ال��ت��ط���رات  ظ��ل  يف  املنطقة  ب��دول  الغذائي 

ال�صراكة بني القطاعني احلك�مي لتحقيق الأهداف املن�ص�دة.

غدًا انطالقة الن�شخة الأوىل من مهرجان دار الزين 
مرييام فار�س وحممد ال�شحي يفتتحان اأوىل 

اأم�شيات املهرجان يومي 14 و15 دي�شمرب
•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت دائرة الثقافة وال�صياحة – اأب�ظبي ام�ض، عن انطالق مهرجان دار 
اأي��ام، من اخلمي�ض 14  الزين غداً والذي يقام يف العني على مدار ع�صرة 
اإىل ال�صبت 23 دي�صمرب، ويقدم قائمة ط�يلة من الأم�صيات العائلية التي 
غنائي  بحفل  الأوىل  الأم�صية  وتنطلق  للم�ؤمترات.  العني  مركز  يف  تقام 
يحييه كل من الفنانة مرييام فار�ض م�صاء اخلمي�ض 14 دي�صمرب، والفنان  
حممد ال�صحي م�صاء اجلمعة 15 دي�صمرب.   و�صيختتم املهرجان باحلفالت 
الغنائية لكل من الفنانة بلقي�ض ي�م اجلمعة 22 دي�صمرب والنجم ماجد 
املهند�ض ي�م ال�صبت 23 دي�صمرب. بالإ�صافة اإىل عرو�ض الفرق امل��صيقية 
اأرنبيت،  ك��رت،  ويقدمها كل من فرقة حرقة  ال��زوار  تنتظر  التي  املتن�عة 
وكار وردا مافيا، وعادل اإبراهيم. وبهذه املنا�صبة قال، �صعادة �صلطان املط�ع 
الظاهري، املدير التنفيذي لقطاع ال�صياحة يف دائرة الثقافة وال�صياحة – 
اأب�ظبي  اإم��ارة  وزوار  املجتمع  اأف��راد  كافة  ا�صتقبال  اإىل  "نتطلع  اأب�ظبي: 
اأفراد  الذي نقدمه كمن�صة ترفيهية رائدة جلميع  الزين  دار  يف مهرجان 
الأ�صرة، والتي تعك�ض ه�ية وجماليات منطقة العني. حيث نقدم من خالل 
اأيام حفالت وعرو�ض م�صرحية وغنائية  املهرجان وعلى مدار ع�صرة  هذا 
وفعاليات تلبي تطلعات جميع الأعمار والأذواق، وذلك بهدف ا�صتقطاب على 
ما ل يقل عن 70 األف زائر". ويحظى الأطفال من زوار املهرجان بن�صيب 
ل�صخ�صيات  م�صرحياً  عر�صاً   20 ع��رب  الرتفيهية،  الفعاليات  م��ن  واف��ر 
يا  "افتح  واإمل��� وكعكي من برنامج  ق�ص�صية معروفة، مثل �صم�ض ونعمان 
"افتح  اأغانيهم املحببة �صمن فعالية  �صم�صم" الذين �صيقدم�ن لالأطفال 
يا �صم�صم - ف�صاء �صم�صم اخلارجي"، والتي ت�صتك�صف جمم�عة "�صم�صم" 
الف�صاء اخلارجي، حيث �صي�صارك الأطفال يف م�صابقة ممتعة ملعرفة اأّيهم 
اأكرث درايًة بالعل�م. وتعلم املزيد من خالل اأغاين برناجمهم املف�صل "افتح 
ونعمان  �صم�ض  اأحب�ها،  لطاملا  التي  �صخ�صياتهم  مع  واملرح  �صم�صم"،  يا 
اأن�صطة ت�صتك�صف املعل�مات العلمية عرب لعبة  واإيلم� وكعكي.  اإىل جانب 
ال�صري"، و�صنع ح�صاء احلروف  املغناطي�صية"، و"احلرب  "جدار الأحجية 
واحلروف  بالأرقام  اخلا�صة  الأن�صطة  �صفحات  اإىل  بالإ�صافة  الأبجدية، 
 18 من  ي�مية  عرو�ض   3 �صمن  زواره���ا  الفعالية  وت�صتقبل  الأب��ج��دي��ة. 
جانب  اإىل   ،9:30 ال�صاعة  اإىل   6:00 ال�صاعة  من  دي�صمرب،  ولغاية 20 
املف�صلة  �صخ�صياتهم  بلقاء  تتمثل  والتي  الأط��ف��ال  ل��دى  املحببة  الفقرة 
 – تي�نز  ل�ين  بعن�ان  م�صرحي،  عر�ض  و�صيقام  معهم.  ال�ص�ر  للتقاط 
"ليتل ت�يتي ه�د" حيث �صتعيد هذه الفعالية جت�صيد الق�صة الكال�صيكية 
ال�صهرية "ذات الرداء الأحمر" ولكن هذه املرة من خالل �صخ�صيات "ل�ين 
تي�نز" املحببة: �صيلف�صرت وت�يتي وغراين. والفعالية عبارة عن مغامرة 
يق�م  فبينما  املظلمة.  والغابة  جراين  منزل  �صمن  اأحداثها  جتري  �صيقة 

ت�يتي برحلة اإىل الغابة، يقابل الذئب الكبري. 



يف اختبار تعّلم، قّدم َمن ت�صل�ا باألعاب الفيدي� اأداء اأف�صل، 
مقارنًة مبن مل يلعب�ا بها. كذلك بدا دماغهم اأكرث ن�صاطاً 
يف املناطق املرتبطة بالتعّلم والذاكرة. هذا ما ت��صلت اإليه 
درا�صة اأعدتها جامعة الرور يف مدينة ب�خ�م باأملانيا وُن�صرت 

يف جملة )اأبحاث الدماغ ال�صل�كية(.

واأو�صح الباحث�ن اأن عدداً من الدرا�صات الأخرية اأظهر اأن 
اللعب باألعاب الفيدي� قد يك�ن مفيداً معرفياً، اإل اأن اآليات 

الدماغ املعنية ما زالت مبهمة.
من  عم�ماً  م�صتك�صف  غ��ري  )جم���ال  على  الباحث�ن  ورّك���ز 
الحتمايل(.  ال��ف��ئ���ي  )ال��ت��ع��ل��م  ُي���دع���ى  الأل����ع����اب(  اأب���ح���اث 

املعارف، وت�صنيفها،  التعّلم باكت�صاب  الن�ع من  يرتبط هذا 
وا�صتخدامها بغية ت�ّقع احل�ادث امل�صتقبلية.

اإحدى الطرائق التقليدية لختبار التعّلم الفئ�ي الحتمايل 
ما ُيعرف مبهمة ت�ّقع الطق�ض، التي ي�صتخدمها الباحث�ن 
واملرونة  ال��ت��ع��ّل��م،  م��ن  �صمنية  )اأ���ص��ك��ال  ل�صتك�صاف  ع����ادًة 

املعرفية، وا�صتخدام اإ�صارات الرجتاع يف الدماغ(.
فيدي�  لع��ب  ع�صر  ب�صبعة  بحثهم  يف  الباحث�ن  وا�صتعان 
و�صبعة ع�صر اآخرين ل يلعب�ن بهذه الألعاب. وتذكر الباحثة 
األعاب  اأن  )نعتقد  �صنك:  �صابرينا  ال��درا���ص��ة  على  امل�صرفة 

الفيدي� تدّرب بع�ض مناطق الدماغ مثل احل�صني(.

ول ُتعترب اكت�صافات هذه الدرا�صة مهمة لل�صباب فح�صب، بل 
بالفائدة على الأرج��ح على الأجيال الأك��رب �صناً  اأي�صاً  تع�د 
ت��صح  احل�صني.  يف  بتبدلت  يرتبط  ال��ذاك��رة  ت��راج��ع  لأن 
يف  الفيدي�  ب��األ��ع��اب  ذل��ك  معاجلة  يف  ننجح  )رمب���ا  �صنك: 

امل�صتقبل(.

�شحة وتغذية
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 لت�شطيح البطن والتخل�ض من الكتل الدهنية، ل يكفي 
بل  امل�شتهلكة  احلرارية  ال�شعرات  حجم  تخففي  اأن 
يجب اأن تنتقي الأغذية املنا�شبة وتركزي على تناول 

ماأكولت ت�شّهل تفريغ الدهون واملاء من اجل�شم.
النحافة  بتحقيق  ل  املف�شّ الربنامج  هذا  لك  �شي�شمح   
وت�شغري خ�شرك بطريقة م�شتهدفة خالل 14 يومًا.

األعاب الفيديو حت�ّشن التعّلم والذاكرة

ال�شكر عدوك الأول
ي�صعب اأن تتخل�صي من الده�ن املرتكزة يف اأ�صفل اجل�صم، اإذ تتطلب هذه الكتل 
عالجاً م�صتهدفاً. يجب اأن تبدئي طبعاً بتكثيف حركتك وتخفيف اأكلك. بغ�ض 
با�صتهالك  ال��زائ��د  ال���زن  يرتبط  الدهني،  امل��خ��زون  ت�زيع  طريقة  عن  النظر 
عن  وتتخلي  اأطباقك  تنتقي  اأن  يجب  لذا  اجل�صم.  حاجات  تف�ق  طعام  كميات 
تخزين  اإىل  بالإ�صافة  الأن�ص�لني.  م��ن  ق�ية  اإف����رازات  تطلق  التي  ال�صكريات 
الده�ن بكميات كبرية، ي�ؤثر هذا الهرم�ن يف ن�صاط الأ�صرتوجني. عند حتفيز 
الأن�ص�لني الذي يعيد بدوره تن�صيط الأ�صرتوجني، ما  الأ�صرتوجني، �صين�صط 

يعني زيادة تخزين الده�ن، ل �صيما يف اأ�صفل اجل�صم.

األياف فاعلة
هذه  تعّج  اأطباقك!  حم���ر  الفاكهة  اأق��ل  وبدرجة  اخل�صراوات  ت�صّكل  اأن  يجب 
التي  بالألياف  غنية  وتك�ن  واملعادن  والفيتامينات  الأك�صدة  الأغذية مب�صادات 

ت�صّهل تفريغ الق�ل�ن وت�صّفي اجل�صم وتزيل النتفاخ.

خط�ات غذائية لتذويب الده�ن يف اأ�صفل اجل�صم
احلرارية  ال�صعرات  تراجع  اإىل  بالإ�صافة  اخل�����ص��راوات:  ا�صتهالك  زي��دي   •
يف اخل�������ص���راوات، ت�����ص��ّك��ل ه���ذه الأغ���ذي���ة م�����ص��دراً ل��الأل��ي��اف ال��ق��اب��ل��ة للذوبان. 
بال�صبع لأنها تنتفخ يف املعدة وتنظف الق�ل�ن عرب  تعطي تلك الألياف �صع�راً 
امت�صا�ض  م�صار  واإب��ط��اء  ال��ده���ن  تخزين  م��ن  واحل��د  الأم��ع��اء  حركة  تن�صيط 
الكرب�هيدرات. ت�صمح هذه امليزة الأخرية بتجديد ت�ازن الإفرازات الهرم�نية 
بطريقة غري مبا�صرة، ما يعني اإعادة ت�زيع الده�ن يف اجل�صم ب�صكل مت�ازن. 
النيئة واملطب�خة  350 و400 غرام من اخل�صراوات  اأن ت�صتهلكي بني  يجب 

ي�مياً، ل �صيما الهلي�ن والكراث والكرف�ض والفليفلة والفجل الأ�ص�د واخليار.
لكنها  بالألياف  غنية  بدورها  الفاكهة  ي�مياً:  الفاكهة  من  بح�صتني  • اكتفي 
منها  بح�صتني  اكتفي  ل��ذا  ال�صكر.  م��ن  �صغرية  غ��ري  كمية  على  اأي�صاً  حتت�ي 
الأنانا�ض  ا�صتهالك  ركزي على  150 غراماً.  اأو مطب�خة، مبعدل  نيئة  ي�مياً 

والبطيخ والكي�ي والفاكهة احلمراء وامل�صم�ض والفراولة وال�صمام.
ي�م  كل  اجل�صم  يحتاج  الأقل:  على  الأ�صماك  اأو  اللح�م  من  ح�صة  • تناويل 
الع�صلية.  اخلاليا  �صيما  ل  خالياه،  حلماية  الربوتينات  من  كافية  كمية  اإىل 
عن  ج�صمك  �صيبحث  اإل��ي��ه��ا،  حت��ت��اج��ني  ال��ت��ي  الأ���ص��ن��اف  ع��ل��ى  حت�صلي  مل  اإذا 
ز ن�ص�ء الكتل الدهنية يف اجلهة اخللفية  ال�صكر. لكن من املعروف اأن ال�صكر يعزِّ
ي�مياً،  الأ�صماك  اأو  اللح�م  من  ح�صة  تناول  على  احر�صي  لذا  الفخذين.  من 

بالإ�صافة اإىل البق�ليات وم�صتقات احلليب واحلب�ب.
حتت�ي  حتّملك:  ق��درة  بح�صب  احلليب  م�صتقات  من  منتَجني  ا�صتهلكي   •
يعني  ما  عالية،  بي�ل�جية  قيمة  ذات  بروتينات  على  بدورها  احلليب  م�صتقات 
اأو  طبيعية  اأن���اع��اً  تختاري  اأن  يجب  اجل�صم.  ميت�صها  اأن  وي�صهل  كاملة  اأن��ه��ا 
قليلة الد�صم وقليلة الكرب�هيدرات وال�صعرات احلرارية. اأخرياً، ت�صّكل م�صتقات 
احلليب م�صادر ممتازة للكال�صي�م الذي يق�ي العظام ويكبح امت�صا�ض الده�ن. 

اإذا كنت ل تتقبلني حليب البقر، تناويل م�صتقات حليب خالية من الالكت�ز اأو 
اأو تناويل  اأي�صاً.  اختاري حليب املاعز والأجبان والألبان اخلالية من الالكت�ز 
ع�صري ال�ص�يا املدّعم بالكال�صي�م لكن جتنبي الع�صائر النباتية التي ل حتت�ي 

على ن�صبة كبرية من الربوتينات لأنها رمبا تك�ن غنية بالده�ن اأو ال�صكريات.
• تناويل كمية معتدلة من الن�ص�يات: الن�ص�يات �صرورية للدماغ والع�صالت 
وحتت�ي على ن�صبة مرتفعة من الكرب�هيدرات وال�صعرات احلرارية، لذا يجب 
تناويل حب�باً  اأن تنحفي.  اأردت  اإذا  ا�صتهالكها  اأن تختاريها بحذر وحت��ّدي من 
كاملة وبق�ليات لأنها تعطي �صع�راً بال�صبع فرتة ط�يلة وت�صمن ا�صتقرار �صكر 

الدم.
م�ص�ؤولة  لي�صت  الدهنية  امل�اد  الدهنية:  امل�اد  من  املنا�صبة  الكمية  حّددي   •
ال��دم��اغ وت�صاهم يف احلد  وت��غ��ذي  بال�صبع  �صع�راً  اإن��ه��ا تعطي  ب��ل  ال��ب��دان��ة،  ع��ن 
امل�اد  حتت�ي  الأم��ع��اء.  تفريغ  عملية  اإب��ط��اء  ع��رب  الكرب�هيدرات  تخزين  م��ن 
10 غرامات  اأي�صاً على فيتامينات قابلة للذوبان يف الده�ن. تناويل  الدهنية 
زبدة وملعقتني كبريتني من الزيت ي�مياً ووزعي الكمية بني الغداء والع�صاء. 
كذلك تّبلي الطعام بزي�ت الك�لزا اأو اجل�ز اأو الكتان واطبخيه بزي�ت الزيت�ن 
اأو ال�صم�صم اأو دوار ال�صم�ض. يف املقابل، جتنبي الده�ن اخلفية كتلك امل�ج�دة يف 
تناويل  لكن  اجلاهزة.  والأطباق  وال�صل�صات  املقلية  والأطباق  الد�صمة  اللح�م 

ال�صمك الدهني مرة اأ�صب�عياً.
�صعرات  على  ال�صكر  يحت�ي  ل  ال��غ��ذائ��ي:  نظامك  م��ن  ال�صكريات  اح��ذيف   •
اإن���ت���اج هرم�ن  اإىل زي����ادة م��ف��اج��ئ��ة يف  ي�����ؤدي  اإن����ه  ب��ل  ك��ث��رية فح�صب  ح���راري���ة 
الأن�����ص���ل��ني ال���ذي ي���ؤث��ر يف م�ؤ�صر �صكر ال���دم ع��رب اإدخ���ال ال��ك��رب���ه��ي��درات اإىل 
الده�ن من خالل  املفرغة وتفريغ  الدهنية. ميكن ك�صر هذه احللقة  اخلاليا 
عن  تتخلي  ل  ال�صكريات،  ت��ن��اول  يف  رغبتك  ت��زي��د  ل  ك��ي  ال�صكر.  ع��ن  التخلي 
املفاجئة.  امل�صم�ح بها وتلذذي ب�جبات الطعام لتجنب ن�بات اجل�ع  الن�ص�يات 
وال�صاي  القه�ة  وا�صربي  الأ�صا�صية  والزي�ت  بالت�ابل  م�صتقات احلليب  عّطري 

اأو اأي نقيع معّطر بال �صكر.
�صم�مه،  وتفريغ  بت�صفية اجل�صم  املاء  ي�صمح  الي�م:  • رّطبي ج�صمك على مر 
���ص��رب كميات  م��ن خ��الل  واجل�����ع.  العط�ض  ب��ني  ال��دم��اغ  اأن يخلط  لكن ميكن 
الع�ص�ائي بني وجبات الطعام  املاء ب�صكل متكرر، �صتتجنبني الأكل  �صغرية من 
اخلفية،  ال�صكريات  لتجنب  خفيفة.  م�����ص��روب��ات  بنف�صك  ��ري  ح�����صّ الرئي�صة. 
بر�ض  اأو  الريحان  اأو  كالنعناع  اأع�صاباً طازجة  فيه  وانقعي  ماًء معطراً  ح�صري 
ري اأي�صاً خلطات من ال�صاي اأو  احلم�صيات وع�صري الليم�ن... ميكنك اأن حت�صّ

النقيع املعّطر وت�صعيها يف الثالجة لتناولها بعد جتميدها.

برنامج غذائي على اأ�شبوعني
الأ�شبوع الأول

• الثنني
- الفط�ر: �صاي اأخ�صر بال �صكر، و50 غراماً من خبز اجلاودار مع 10 غرامات 

زبدة، وك�ب لنب طبيعي.

الكامل،  الأرز  غ��رام من  و100  امل�ص�ي،  ال�صلم�ن  من  130 غراماً  الغداء:   -
ويخنة بالطماطم والب�صل والك��صا مع ملعقة كبرية من زيت الزيت�ن، و100 

غرام اأنانا�ض.
- الع�صاء: �صلطة ي�نانية )طماطم، وخيار، وبقدون�ض، وزيت ج�ز، جبنة فيتا، 

وبرغل(، و150 غراماً من الفراولة.
• الثالثاء

ال�ص�فان، و150  رق��ائ��ق  م��ن  غ��رام��اً   40 م��ن احلليب،  250 ملل  -ال��ف��ط���ر: 
غراماً من الفاكهة احلمراء، وبني 5 و10 حبات ج�ز.

-الغداء: �صلطة �صيفية بالبقلة وال�صمام والث�م املعمر وزيت الزيت�ن وجامب�ن 
احلب�ض واأرز ب�صمتي، وك�ب لنب طبيعي.

-الع�صاء: كين�ا مقلية مع ب�صل وطماطم وبهار واأع�صاب، و100 غرام من اجلبنة 
البي�صاء اخلالية من الد�صم، و150 غراماً من الفاكهة احلمراء املخل�طة.

•الأربعاء
-الفط�ر: قه�ة اأو �صاي اأخ�صر بال �صكر، و50 غراماً من خبز الباغيت، و10 

غرامات زبدة، و150 ملل حليب.
الغداء: 130 غراماً من ال�صمك امل�ص�ي، وهري�صة بروك�يل مع بطاطا وكرميا 

قليلة الد�صم وبهار، وم�زة �صغرية.
-الع�صاء: �صلطة باجلزر املربو�ض والعد�ض والب�صل الأحمر وزيت الك�لزا، وك�ب 

لنب طبيعي، و�صريحة بطيخ.
• اخلمي�ض

-الفط�ر: 50 غراماً من اخلبز الكامل، واأع�صاب معّطرة، و30 غراماً من جبنة 
املاعز، وحبتا م�صم�ض.

-ال��������������غ��������������داء: 
اإ������ص�����ك�����ال������ب 
دج�������������������������������اج 
م�����ق�����ل�����ي م���ع 

ب���������ص����ل وث�������م 
وب�������ق�������دون���������������ض 

وبهار، و100 غرام 
الكاملة،  املعكرونة  من 

وك�ب لنب طبيعي.
ني�ص�از  ���ص��ل��ط��ة  -ال���ع�������ص���اء: 

وزي����ت  ك����ام����ل،  واأرز  )ط���م���اط���م، 
زي���ت����ن، وب��ي�����ص��ة م�����ص��ل���ق��ة(، و150 

غراماً من �صلطة فاكهة م��صمية بالنعناع.
• اجلمعة

- ال��ف��ط���ر: ���ص��اي م��ع��ّط��ر ب��ال ���ص��ك��ر، و40 غ��رام��اً من 
اخلالية  البي�صاء  اجلبنة  من  غرام  و100  الطبيعي،  القمح 

من الد�صم، وحبة دراق، و6 اأو 7 حبات بندق.
-الغداء: 80 غراماً من �صرائح حلم البقر امل�ص�ية، ومعكرونة 

كاملة وفطر، ومكعب من الزبدة النيئة، وك�ب لنب.
اجل�ز،  زي��ت  م��ن  كبرية  وملعقة  خ�����ص��راوات،  �صلطة  -الع�صاء: 
وخ��ب��ز حم��م�����ض م���ع ���ص��ل��م���ن م���دخ���ن، وك��ارب��ات�����ص��ي��� بال�صمام 

والريحان.
• ال�صبت

-الفط�ر: قه�ة، و150 ملل من احلليب، و10 غرامات 
زب����دة، و100 غ���رام م��ن ال��ت��ف��اح امل��ط��ب���خ ب��ال �صكر 

م�صاف.
الغداء: �صلطة بالطماطم والذرة والكراث وبي�صة 

غ����رام م��ن اجلبنة  م�����ص��ل���ق��ة وزي����ت ج�����ز، و100 
طماطم  �صل�صة  م��ع  -الد�صم  م��ن  اخلالية  البي�صاء 

حمراء.
-الع�صاء: 70 غراماً من ال�صمك الأبي�ض امل�ص�ي مع ملعقة 

من  غراماً  و30  كامل،  واأرز  ول�بياء،  الد�صم،  قليلة  الكرميا  من 
اجلبنة، وحبة دراق.

• الأحد
الكامل، و30  من اخلبز  اأخ�صر، و50 غراماً  �صاي  الفط�ر:   -

غراماً من جبنة املاعز.
- الغداء: �صلطة فجل، وحب�ض م�ص�ي مع فليفلة وطماطم 
وب�صل وزيت زيت�ن واأع�صاب، وحبتا بطاطا، وحبتا كي�ي.
-الع�صاء: �صلطة مك�صيكية بفا�ص�ليا حمراء وخيار وجبنة 

�صيدر وزيت ك�لزا، وحبة دراق.

الأ�شبوع الثاين
• الثنني

-الفط�ر: 250 ملل من احلليب، و40 غراماً من رقائق ال�ص�يا، و10 حبات 
ج�ز، وبرتقالة.

لنب  وك���ب  الك�لزا،  وزي��ت  والت�نة  الأخ�صر  والبطيخ  باخل�ض  �صلطة  -الغداء: 
طبيعي.

معكرونة،  غرام  و100  وبروك�يل،  امل�ص�ي،  ال�صمك  من  غراماً   80 -الع�صاء: 
وحبة خ�خ.
• الثالثاء

زبدة،  غرامات  و10  الباغيت،  خبز  من  غراماً  و50  اأخ�صر،  �صاي  -الفط�ر: 
وك�ب لنب، وحبتا م�صم�ض.

-الغداء: 100 غرام من اللحم املفروم، و100 غرام قمح، ويخنة بالطماطم 
والب�صل والك��صا مع زيت زيت�ن، وك�ب لنب.

-الع�صاء: �صلطة خ�صراوات، وبرو�صيتا بالفليفلة امل�ص�ية والطماطم، و�صريحة 
جامب�ن غري د�صمة وبقدون�ض وجبنة مربو�صة، و�صريحة بطيخ.

• الأربعاء
-الفط�ر: 250 ملل من احلليب، و50 غراماً من اخلبز الريفي، و10 غرامات 

زبدة، وحبة دراق.
-الغداء: ملف�ف اأحمر واأبي�ض مربو�ض مع زيت ك�لزا، و�صريحتان من ال�صاردين 

امل�ص�ي، وبازلء وجزر، وك�ب لنب طبيعي.
بالبطيخ  �صلطة  و�صميد -ال��ع�����ص��اء:  م�صل�قة  وبي�صة  والبقدون�ض  واخليار 

وزيت زيت�ن، و100 غرام من الأنانا�ض 
الطازج مع �صل�صة فراولة.

• اخلمي�ض
-ال��ف��ط���ر: ���ص��اي، و50 غ���رام���اً من 
اخلبز، و10 غرامات ل�ز، وك�ب لنب.

-الغداء: �صلطة طماطم مع معكرونة 
وروبيان وزيت.

من  غ����رام����اً  و150  ج�����زر،  -ال���ع�������ص���اء: 
العد�ض، وك�ب لنب، وحبتا م�صم�ض.

• اجلمعة
-الفط�ر: قه�ة، و40 غراماً من احلب�ب 
والفاكهة املجففة، و100 غرام من اجلبنة 
البي�صاء اخلالية من الد�صم، و150 غراماً 

من الفاكهة احلمراء.
واحلم�ض  ب��ال��ط��م��اط��م  ���ص��ل��ط��ة  -ال�����غ�����داء: 
من  غراماً  و30  وال��زي��ت،  والب�صل  واخليار 

اجلبنة، وحبة دراق.
البقر  م���ن حل���م  غ���رام���اً   130 -ال��ع�����ص��اء: 
من  غ������رام  و100  وط���م���اط���م،  امل���ط���ب����خ، 

املعكرونة، وبطيخ اأ�صفر.
• ال�صبت

-ال��ف��ط���ر: 50 غ��رام��اً م��ن اخل��ب��ز، و30 
غراماً من جبنة املاعز.

-الغداء: طماطم حم�صية مع دجاج 
وج��ام��ب���ن وزي���ت وب��ه��ار و�صل�صة 
قمح،  غ���رام  و100  ت��اب��ا���ص��ك���، 

وحبتا كي�ي.
واأرز  خيار  �صلطة  -الع�صاء: 
ك��ام��ل وع��د���ض وزي���ت، وك�ب 

لنب.
• الأحد

-ال��ف��ط���ر: ���ص��اي اأخ�����ص��ر، و50 
م��ن اخل��ب��ز، و10 غرامات  غ��رام��اً 

زبدة، وحبتا خ�خ.
والطماطم  بالهلي�ن  �صلطة  -الغداء: 
والزيت،  واملعكرونة  البارميزان  وجبنة 

وحبة خ�خ.
و60  خ���ل،  �صل�صة  م���ع  ك����راث  -ال��ع�����ص��اء: 
غراماً من ال�صمك امل�ص�ي، و100 غرام من 

الأرز، وك�ب لنب.

حققي من خاللها النحافة وت�شغري خ�شرك

طريقة للتخل�س من الدهون املرتكزة اأ�شفل اجل�شم
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقّدم ال�كيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2008/7/17   رقم الإيداع / الطلب 116411 
 الفئة41 

 ا�صم ال�كيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�صم ال�صركة  نينتندو ك�.، ليميتد 

اليابان   جن�صية ال�صركة 
!!PUNCH-OUT ا�صم العالمة

!!PUNCH-OUT اإدخال ال�صعار 
 العن�ان 1-11 ، ه�ك�تاتي � �ص� ، كاميت�با ، مينامي � ك� ،  كي�ت� � �صي ، كي�ت� ، اليابان 

املنتجات ت�فري ال�ص�ر عرب الإت�صالت ب�ا�صطة الألعاب املحم�لة باليد مع �صا�صات عر�ض ذات بل�رات �صائلة 
. ت�فري ال�ص�ر عرب الإت�صالت ب�ا�صطة ماكينات األعاب الفيدي� التي ت��صع يف ردهات املحالت التجارية . 
األعاب الفيدي� للم�صتهلك . ت�فري ال�ص�ر عربالإت�صالت الأخرى  ت�فري ال�ص�ر عرب الإت�صالت ب�ا�صطة 
 . �صائلة  بل�رات  ذات  عر�ض  �صا�صات  مع  باليد  املحم�لة  الألعاب  ب�ا�صطة  الإت�صالت  عرب  الألعاب  ت�فري   .
ت�فري الألعاب عرب الإت�صالت ب�ا�صطة ماكينات األعاب الفيدي� التي ت��صع يف ردهات املحالت التجارية . 
ت�فري الألعاب عرب  الإت�صالت ب�ا�صطة األعاب الفيدي� للم�صتهلك . ت�فري الألعاب عرب الإت�صالت الأخرى 
. ت�فري الألعاب لألعاب الفيدي� للم�صتهلك . ت�فري الألعاب لالألعاب املحم�لة باليد مع �صا�صات عر�ض ذات 
اأو  األعاب الفيدي� التي ت��صع يف ردهات املحالت التجارية . تاأجري  بل�رات �صائلة . ت�فري الألعاب ملاكينات 
اإ�صتئجار األعاب الفيدي� للم�صتهلك .  تاأجري اأو ا�صتئجار الأقرا�ض الب�صرية ، وبطاقات بذاكرة القراءة فقط 
وخرط��صات بذاكرة القراءة فقط املخزنة للربامج لألعاب الفيدي� للم�صتهلك . تاأجري اأو اإ�صتئجار الألعاب 
املحم�لة باليد مع �صا�صات عر�ض ذات بل�رات �صائلة . تاأجري اأو اإ�صتئجار الأقرا�ض الب�صرية وبطاقات بذاكرة 
القراءة فقط وخرط��صات بذاكرة القراءة فقط املخزنة لربامج لالألعاب املحم�لة باليد مع �صا�صات عر�ض 
ذات بل�رات �صائلة . ت�فري الألعاب عرب �صبكات الإت�صالت عن بعد . ت�فري الألعاب عرب �صبكات الإت�صالت.

ت�فري املطب�عات اللكرتونية .
PUNCH - OUT!!  باحلروف الالتينية مع عالمتني تعجب على اليمني  .  و�صف العالمة 

 *  ال�صرتاطات 
 تاريخ الأول�ية    
 رقم الإي�صال  
 تاريخ الإي�صال  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد والتجارة 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صّجل للق�صم امل�صار اإليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  دي�صمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/22م   امل�دعة حتت رقم: 275580 
 تاريخ اإيداع الأول�ية:     

 با�ص��م: زليخة للرعاية ال�صحية القاب�صة املحدودة 
وعن�انه: كريجم�ر ت�صامربز، �ض.ب. 71، رود تاون، ت�رت�ل، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو احلي�انات؛ خدمات  خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية ب�صحة وجمال الكائنات الب�صرية 
خدمات  ال�صحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�صت�صفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�صتنة  الزراعة 
القابالت؛ اخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة بالرعاية ال�صحية؛ خدمات العناية باجل�صم التجميلية؛ ا�صت�صارات 
يف جمال م�صتح�صرات التجميل؛ الرعاية ال�صحية والعناية باجلمال؛ خدمات طبية يف جمال علم الأورام؛ 
ت�فري خدمات الك�صف عن مر�ض ال�صرطان؛ خدمات التحاليل الطبية لت�صخي�ض مر�ض ال�صرطان والتكهن 
بالجتاه املحتمل اأن يتخذه املر�ض؛ ت�فري املعل�مات يف جمال ال�قاية والك�صف وت�صخي�ض وعالج ال�صرطان؛ 
خدمات الرعاية ال�صحية لعالج ال�صرطان؛ خدمات طب الأ�صنان؛ خدمات التمري�ض؛ خدمات بن�ك الدم؛ 
خدمات ال�صيدليات لإعداد ال��صفات الطبية؛ الن�صائح ال�صيدلنية؛ خدمات �صرف الأدوية من ال�صيدليات؛ 
وجراحة  الطبية  واجلراحة  الطبية  التكن�ل�جيا  جمال  يف  املهنية  ال�صت�صارات  الأ�صنان؛  عيادات  خدمات 
العظام؛ اجلراحة؛ العالج الطبيعي؛ خدمات ال�صت�صفاء؛ خدمات املعاجلة اليدوية والعالج الطبيعي وال�خز 

 بالإبر وتق�مي العظام والطب الريا�صي والتدليك وامل�صعفني؛ خدمات الأطباء النف�صيني.   
 ال�اق�عة بالفئة:  44 

 و�صف العالمة:  كتبت عبارة "PINK IT NOW" باللغة الجنليزية. 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  دي�صمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/22م   امل�دعة حتت رقم: 275584 
 تاريخ اإيداع الأول�ية:     

 با�ص��م: زليخة للرعاية ال�صحية القاب�صة املحدودة 
وعن�انه: كريجم�ر ت�صامربز، �ض.ب. 71، رود تاون، ت�رت�ل، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  واحلي�انات؛  الب�صرية  الكائنات  وجمال  ب�صحة  العناية  خدمات  بيطرية؛  خدمات  طبية؛  خدمات 
خدمات  ال�صحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�صت�صفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�صتنة  الزراعة 
القابالت؛ اخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة بالرعاية ال�صحية؛ خدمات العناية باجل�صم التجميلية؛ ا�صت�صارات 
خدمات  الأ���ص��ن��ان؛  طب  خدمات  باجلمال؛  والعناية  ال�صحية  الرعاية  التجميل؛  م�صتح�صرات  جم��ال  يف 
ال�صيدلنية؛  الن�صائح  الطبية؛  ال��صفات  لإع���داد  �صيدلنية  خدمات  ال��دم؛  بن�ك  خدمات  التمري�ض؛ 
خدمات �صرف الأدوية من ال�صيدليات؛ خدمات عيادات الأ�صنان؛ ال�صت�صارات املهنية يف جمال التكن�ل�جيا 
خدمات  ال�صت�صفاء؛  خدمات  الطبيعي؛  العالج  اجل��راح��ة؛  العظام؛  وج��راح��ة  الطبية  واجل��راح��ة  الطبية 
والتدليك  الريا�صي  والطب  العظام  بالإبر وتق�مي  وال�خز  الطبيعي  والعالج  اليدوية لالأع�صاب  املعاجلة 

وامل�صعفني؛ خدمات الأطباء النف�صيني.  
 ال�اق�عة بالفئة:  44 

الجنليزية. و�صف العالمة:  كتبت عبارة "MEET SPECIALISTS ON FRIDAYS" باللغة 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  دي�صمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/22م   امل�دعة حتت رقم:  275585 
 تاريخ اإيداع الأول�ية:     

 با�ص��م: زليخة للرعاية ال�صحية القاب�صة املحدودة 
وعن�انه: كريجم�ر ت�صامربز، �ض.ب. 71، رود تاون، ت�رت�ل، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  واحلي�انات؛  الب�صرية  الكائنات  وجمال  ب�صحة  العناية  خدمات  بيطرية؛  خدمات  طبية؛  خدمات 
خدمات  ال�صحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�صت�صفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�صتنة  الزراعة 
القابالت؛ اخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة بالرعاية ال�صحية؛ خدمات العناية باجل�صم التجميلية؛ ا�صت�صارات 
خدمات  الأ���ص��ن��ان؛  طب  خدمات  باجلمال؛  والعناية  ال�صحية  الرعاية  التجميل؛  م�صتح�صرات  جم��ال  يف 
ال�صيدلنية؛  الن�صائح  الطبية؛  ال��صفات  لإع���داد  �صيدلنية  خدمات  ال��دم؛  بن�ك  خدمات  التمري�ض؛ 
خدمات �صرف الأدوية من ال�صيدليات؛ خدمات عيادات الأ�صنان؛ ال�صت�صارات املهنية يف جمال التكن�ل�جيا 
خدمات  ال�صت�صفاء؛  خدمات  الطبيعي؛  العالج  اجل��راح��ة؛  العظام؛  وج��راح��ة  الطبية  واجل��راح��ة  الطبية 
والتدليك  الريا�صي  والطب  العظام  بالإبر وتق�مي  وال�خز  الطبيعي  والعالج  اليدوية لالأع�صاب  املعاجلة 

وامل�صعفني؛ خدمات الأطباء النف�صيني. 
 ال�اق�عة بالفئة:  44 

 MEET SPECIALISTS EVEN AFTER YOUR" ع��ب��ارة  و�صف العالمة:  كتبت 
الجنليزية. WORKING HOURS" باللغة 

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  دي�صمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/22م   امل�دعة حتت رقم: 275582 
 تاريخ اإيداع الأول�ية:     

 با�ص��م: زليخة للرعاية ال�صحية القاب�صة املحدودة 
وعن�انه: كريجم�ر ت�صامربز، �ض.ب. 71، رود تاون، ت�رت�ل، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو احلي�انات؛ خدمات  خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية ب�صحة وجمال الكائنات الب�صرية 
خدمات  ال�صحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�صت�صفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�صتنة  الزراعة 
القابالت؛ اخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة بالرعاية ال�صحية؛ خدمات العناية باجل�صم التجميلية؛ ا�صت�صارات 
يف جمال م�صتح�صرات التجميل؛ الرعاية ال�صحية والعناية باجلمال؛ خدمات طبية يف جمال علم الأورام؛ 
ت�فري خدمات الك�صف عن مر�ض ال�صرطان؛ خدمات التحاليل الطبية لت�صخي�ض مر�ض ال�صرطان والتكهن 
بالجتاه املحتمل اأن يتخذه املر�ض؛ ت�فري املعل�مات يف جمال ال�قاية والك�صف وت�صخي�ض وعالج ال�صرطان؛ 
خدمات الرعاية ال�صحية لعالج ال�صرطان؛ خدمات طب الأ�صنان؛ خدمات التمري�ض؛ خدمات بن�ك الدم؛ 
خدمات ال�صيدليات لإعداد ال��صفات الطبية؛ الن�صائح ال�صيدلنية؛ خدمات �صرف الأدوية من ال�صيدليات؛ 
وجراحة  الطبية  واجلراحة  الطبية  التكن�ل�جيا  جمال  يف  املهنية  ال�صت�صارات  الأ�صنان؛  عيادات  خدمات 
العظام؛ اجلراحة؛ العالج الطبيعي؛ خدمات ال�صت�صفاء؛ خدمات املعاجلة اليدوية والعالج الطبيعي وال�خز 

 بالإبر وتق�مي العظام والطب الريا�صي والتدليك وامل�صعفني؛ خدمات الأطباء النف�صيني. 
 ال�اق�عة بالفئة:  44 

 و�صف العالمة:  كتبت عبارة "SMEAR DON'T FEAR" باللغة الجنليزية. 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  دي�صمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/21م   امل�دعة حتت رقم: 275484 
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    22 دي�صمرب 2016 

 با�ص��م: اإن اآي جي ني�تري�صنالز ليمتد 
 وعن�انه: 19 ماه�جنا درايف، ماجنريي بريدج، اأوكالند، ني�زيالندا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
وفيتامينات  تغذية  وم�صتح�صرات  غذائية  ومكمالت  طبية  غذائية  م�صتح�صرات  وتغذوية؛  حمية  م���اد 
اأغذية حليب  لباأ وم�صتح�صرات لبئية؛  الفئة؛ م�صتح�صرات �صيدلنية؛  اأمينية يف هذه  ومعادن واأحما�ض 

للر�صع مبا يف ذلك امل�صاحيق؛ م�صتح�صرات لال�صتهالك الآدمي للم�صاعدة على الن�م.
 ال�اق�عة بالفئة:  5 

م��ب��ني يف من�ذج  ه���  ك��م��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة  "  MAMA STEPS" باللغة  ع��ب��ارة  و�صف العالمة:  كتبت 
الطلب.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  دي�صمرب 2017 العدد 12197

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8661   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الظفرة لتاأجري ال�صيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 72539.48 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) هاي�نداي / H1 / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 37978 / ال�صارقة 
/ H1 / 1 / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8608   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  كرارة لعمال التك�صية - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 36802.44 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / N / ني�صان / �صني / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 78019 / دبي (
�صني / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8643   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القائد لتاأجري ال�صيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 56739.05 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ني�صان / ج�ك / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 77798 / عجمان / 
B / ج�ك / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8607   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الفالح لتاأجري ال�صيارات  - ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 24552.31 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 B / ني�صان / �صني / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 28426 / عجمان (
املنذر مع حفظ كافة  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) رم��ادي   / / �صني 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8644   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �صرفال للخدمات الفنية - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 53193.78 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 Q / ت�ي�تا / ك�رول / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 32561 / دبي (
/ ك���رول / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8655   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �صنيار لتجارة امل�اد الغذائية - ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 68571.14 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ميت�ص�بي�صي / كانرت / ثالجة / خ�ص��صي ( رقم ) 35650 / عجمان 
/ B / كانرت / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8606   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �صهرام غالم ر�صا احمدي     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 29399.52 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 M / صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 87954 / دبي� / ES350 / لكز�ض ( 
ا�ص�د  ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة   / ES350 /

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8610   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  البايزيد خلدمات التنظيف     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 23433.07 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 K / ت�ي�تا / ك���رول / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 70097/ دبي (
/ ك���رول / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8602   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القائد لتاأجري ال�صيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 88420.48 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
اك���رد / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 61118 / عجمان /  ) ه�ندا / 
B / اك�رد / ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8601   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  نزار طالب لالن�صاءات - ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 44101.94 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 R / ني�صان / �صينرتا / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 47136 / دبي (
/ �صينرتا / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8604   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  فري�صت اند فا�صت للخدمات الفنية - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 181616.88 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 Q / ني�صان / باترول / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 79031/ دبي (
/ باترول / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8605   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  قلعة حلب لتاأجري ال�صيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 27948.87 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) هاي�نداي / النرتا / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 75469 / ال�صارقة 
/ 2 / النرتا / ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8615   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �صركة كر�صبي جرين - �ض ذ م م      

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��رورة ���ص��داد مبلغ وق���دره ) 96855.29 ( 
من  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
ال�صيارة ) ت�ي�تا / هاي�ض / فان  / خ�ص��صي ( رقم ) 91795 / دبي / 
L / هاي�ض / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8612   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  عامل ال�صط�رة للتجارة     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 62569.41 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 P / ت�ي�تا / ف�رت�صرن / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 41337 / دبي (
/ ف�رت�صرن / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8617   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  مك�ض ل�جي�صتيك�ض - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 45106.71 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 Q / ت�ي�تا / يار�ض / هات�صباك / خ�ص��صي ( رقم ) 79157 / دبي (
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�صاحلكم من  املم�لة   ) ابي�ض   / يار�ض   /

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06955/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/08626/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �صده : بريل لند لل��صاطة التجارية - �ض ذ م م - جمه�ل حمل القامة 
حيث تقدم طالب التنفيذ : رم�صان م�صم�ض للعقارات 

ال�صادر ل�صاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�صي بالتي :
1- بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 30.000 درهم قيمة ال�صيك املرجتع 

2- بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 4.000 درهم ر�ص�م خدمات 
3- بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 20.000 درهم لنهاء العقد دون اخطار 
وبالزام املدعي عليها ان ت�صلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للف�اتري 

امل�صتحقة على املاأج�ر حتى تاريخ الخالء الفعلي 
4- الزام املدعي عليه عليها بر�ص�م وم�صاريف الدع�ى. 

تاريخ  م��ن  ي���م  ع�صر  خم�صة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلف�ن  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ص�ف يتم اتخاذ الجراءات 
القان�نية املنا�صب لتنفيذه - مالحظة / �صيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم 
ايام من تاريخ ا�صتالمه وفقا للقرار رقم  اف��ادة الإع��الن بالن�صر خالل ع�صرة  ت�صليم 

21 ل�صنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/8657
املنذرة / بيرت ه�مز - �ض ذ م م 

املنذر الهيا : �صركة �صامل وعابد للتجارة العامة - �ض ذ م م - رخ�صة جتارية رقم 236519 وميثلها ال�صيد/ 
عبداهلل عابد عابد ح�صني �صاهني - جمه�ل حمل القامة 

 2014/12/28 تاريخ  الذكر من  �صالفة  الفرتة  ال�صيكات عن  ا�صتبدال  ب�صرورة  اليه  املنذر   / املنذرة  تخطر 
يف  العقد  انتهاء  تاريخ  منذ  اليه  املنذر  بذمة  املرت�صدة  اليجارية  امل�صتحقات  و�صداد   2016/12/27 وحتى 
2016/12/28 وجتديد العقد او اخالء العني املذك�رة وت�صليمها للمنذرة باحلالة التي ت�صلمها عليها ، و�صداد 
امل�صتحقات اليجارية املرت�صدة بذمة حتى تاريخ الخالء التام مع ا�صالح ما قد يك�ن حلق بالعني من تلف 
وت�ص�ية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني وذلك يف خالل مدة اق�صاها ثالثني ي�ما من 
تاريخ ا�صتالمه هذا النذار  - وال �صت�صطر املنذرة ا�صفا اىل اتخاذ الجراءات الق�صائية الالزمة وللمطالبة 
مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة ايجارية والتع�ي�ض اجلابر للعطل وال�صرر ، ويحتفظ امل�ؤجر بحقه كامال 
اليه  املنذر  العقار املذك�ر وحتميل  التاأخري يف اخالء  امل�صتاأجر بالتع�ي�ض والعطل وال�صرر على  مبطالبة 

كافة ر�ص�م وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8508

املنذر : بنك اب�ظبي التجاري - �ض م ع - ب�كالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 
املنذر اليه : هيثم فايق ب�صي�ين - اجلن�صية : امريكا - جمه�ل حمل القامة 

املنذر ينذركم ب�صرورة �صداد املرت�صد يف ذمتكم وق��دره 133.936.54 )مائة  ان  حيث 
وثالثة وثالث�ن الف وت�صعمائة و�صتة وثالث�ن درهم واربعة وخم�ص�ن فل�ض( خالل 
7 ايام من ن�صر هذا النذار حتت طائلة اتخاذ الجراءات القان�نية لبيع ال�صيارة من 
ن�ع - مر�صيد�ض �صي ال ا�ض 5 - خ�ص��صي - رقم الل�حة - Q - 17231 دبي - الل�ن 
ف�صي - �صنة ال�صنع 2012 - طبقا لن�ض املادة 172 من قان�ن املعامالت التجارية مع 

حتميلكم اي م�صارف او ر�ص�م او اتعاب حماماة.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�صركة/ذا فري�صت تران�صيتي�نل براند منطقة حرة - ذ م م )رخ�صة رقم : 93260( والكائنة 
ب�� املقر ايه 307 ، الطابق 3 ، املبنى 5 ، حي دبي للت�صميم دبي ، الم��ارات العربية املتحدة - 
اعالن  يف  املذك�رة  ال�صركة  هذه  ترغب   ، البداعية  للمجمعات  دبى  �صلطة  لدى  واملرخ�صة 
قرارها للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�صطة جمل�ض الدارة يف اجتماعه الذى عقد بتاريخ 30  
�صبتمرب من عام 2016  ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى  طرف 
معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  45 ي�ما 

من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�صجل او الت�صال ب :  
ال�صيد / �صاهني ن�از 

ا�صم ال�صركة : �صاهني و�صركاه لال�صت�صارات 
�ض ب : 282567 - دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

info@shaheenlegal.com : هاتف رقم 3790058-04  - الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 ي�ما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية    
اعالن حكم بالن�صر      

يف  الدعوى رقم 2017/4544 م ج 
املرف�عة من املدعية/حممد جنم الدين عمر فرج 

�صد املدعي عليها/خالد احلاج ح�صن �صالح 
ي�ؤدي للمدعي مبلغ 50.000  بان  املدعي عليه  بالزام   : املحكمة  حكمت 
درهم )خم�ص�ن الف درهم ( وبان ي�ؤدي له فائدة قدرها : 5% من تاريخ 
املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ب�صرط ان ل تتجاوز ا�صل الدين 
اتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  والر�ص�م  بامل�صروفات  والزمته  به  املق�صى 

املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من الطلبات.
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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اعــالن تغيري ا�صم
تقدمت امل�اطنة )مريفت يا�صني احمد الغزايل( بطلب اىل 
ا�صمها  بتغيري  الت�ثيقات  ق�صم  البتدائية  اأب�ظبي  حمكمة 

من )مرفت( اىل)مريا( 
املذك�ر خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

ي�ما من تاريخ ن�صر العالن.
عواطف ال�صريف - كاتب عدل 

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�ض الكعبي 
قا�صي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/572 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �صركة كارنيل لتجارة امل�اد الغذائية - ذ م م 2- عبداملنان اوان حممد اقبال 
اوان 3-�صازية اع�ان زوجة عبد املنان اع�ان  جمه�يل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك دبي 
التجاري - �ض م ع وميثله / خمي�ض غريب الناخي اآل علي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2017/9/25  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ بنك دبي التجاري - �صم ع بالزام 
املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره / 5.622.544.96 درهم 
و�صتة وت�صعني  واربعني درهم  واربعة  الف وخم�صمائة  واثنني وع�صرين  و�صتمائة  خم�صة ملي�ن 
فل�صا ف�صال عن فائدة ب�صيطة ب�اقع 9% �صن�يا تبداأ من تاريخ 2017/3/22 وحتى متام ال�صداد 
قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�صروفات  والزامكم 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3328 جتاري جزئي                                              

اأن  الق��ام��ة مبا  ال�صيد حممد ع��ض  جمه�ل حمل  احمد حممدي   -1 عليه/  املدعي  اىل 
املدعي / حممد حامد علي حامد وميثله / امل خمي�ض دروي�ض حممد البل��صي - نعلنكم بان 
املذك�رة اعاله ل�صالح/  الدع�ى  بتاريخ 2017/11/23 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها 
حممد حامد علي حامد بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 152.000 درهم )مائة 
تاريخ  من  �صن�يا   %9 والفائدة  الدع�ى  �صند  ال�صيكني  قيمة  دره��م(  ال��ف  وخم�صني  واثنني 
ا�صتحقاق ال�صيكني يف 2016/12/3 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�ص�ري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن ن�صرا        
اإىل املنفذ �صده /مطعم تاج خ�رفكان وميثله باراتها �صاراتي فينكالتي�ض 

وكيل  وكيل  عبدالكرمي  املنفذ/ح�صام  اأن  حيث  وذلك  خ�رفكان  مدينة  ومقرها 
ورثة ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي - قد اأقام �صدكم دع�ى تنفيذية  بالرقم 
2017/118  تنفيذ لدى جلنة ف�ض  املنازعات اليجارية /�صعبة التنفيذ ببلدية 
مدينة خ�ر فكان فيقت�صي ح�ص�ركم �صخ�صيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
اأو تنفيذ وفقا للمادة 19 يف مدة 15 ي�م من تاريخ الإعالن. ويف حالة تخلفكم 
عن احل�ص�ر اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فاإن اللجنة �ص�ف تق�م 

بنظر الدع�ى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 

قلم التنفيذ 

        المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                        اىل املدعي عليه/ حممد ثاقب ذو الفقار لعمال الفنية - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/12/20  ال�صاعة 3.00 م�صاء  

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ويف حال تخلفكم فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 10734/2017/13 
10747/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 �صبحان احمد امتياز احمد بهاتي 

واجد علي حممد رزاق 

مبلغ املطالبة
11361 درهم + تذكرة الع�دة 
11361 درهم + تذكرة الع�دة
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بناء على اجتماع اجلمعية العم�مية ل�صركة ت�صجيالت الربيع بحل وت�صفية ال�صركة 
- ذ م م - حتت الت�صفية - رقم رخ�صتها التجارية )CN-1102513( والتي 
تعترب مبثابة ال�صجل التجاري لها لذا اعلن انا امل�صفي / ع��ض العبد على العامري 
عليه  او  له  من  فعلى  املذك�رة  ال�صركة  وحل  ت�صفية  باجراءات  حاليا  اق�م  باين 
مطالبات او حق�ق مراجعتنا خالل مهلة )45( ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن 
ومراجعتنا على عن�ان مكتبنا ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات - الكائن مبدينة 
العني - منطقة و�صط املدينة - مقابل م�صجد ال�صيخة �صالمة غربا - بناية بن فا�صل 
املزروعي - ميزان )1( - مكتب رقم )1( تلف�ن )03/7511565( فاك�ض رقم 

)03/7518565( متحرك رقم )050/6183882(.  
امل�صفي / عو�ض العبد علي العامري 
�صركة ت�صجيالت الربيع - حتت الت�صفية   

اإعالن حل وت�صفية �صركة 
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم )2017/2345) جتاري كلي -  ال�صارقة
اىل املدعى عليه : �صلطان حممد عبيد عي�صى الناب�دة ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية 

حيث ان املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 
قد اقام عليك الدع�ى املذك�رة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها  احلكم بالزامك باأداء مبلغ 
وقدره )469.559.91 درهم( عبارة عن قيمة الت�صهيالت البنكية بال�صافة  للفائدة التفاقية ال�صن�ية ب�صاأنها 
، بال�صافة للفائدة التاأخريية ب�اقع )12%( �صن�يا ، بال�صافة للزامكم بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. - وبجل�صة 2017/9/26 م قد املدعي �صحيفة طلب عار�ض طلب يف ختامها الق�صاء بتثبيت و�صحة 
احلجز التحفظي  على ام�ال املدعي عليه املذك�ر اعاله مب�جب احلكم ال�صادر يف التظلم رقم )2017/2178(- 
لذلك يقت�صي ح�ص�رك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية الثانية(  يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح 
ي�م 2018/1/3م - وذلك لالجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�ص�ر 

او عدم ار�صال وكيل عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى يف غيابك. 

  مكتب اإدارة الدعوى 
اأمني ال�صر        

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

يف التظلم رقم )2017/7244) من اأمر على عري�صة رقم 2017/6944   ال�صارقة
للمالحة  جبه  �صركة   -2  ، م  م  ذ   - العامة  للتجارة  جبه  �صركة   -1  : �صدهم  املتظلم  اىل 

وال�صحن والتخلي�ض اجلمركي ، 3- حممد عبد علي فارح - بريطاين اجلن�صية 
حيث ان املتظلم : البنك التجاري الدويل 

قد اقامت عليك التظلم املذك�ر رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها بالغاء القرار 
املتظلم منه والق�صاء جمددا بت�قيع احلجز التحفظي على كافة ام�ال ومنق�لت الثابتة 
على النح� الثابت بالطلبات باأ�صل ال�صحيفة ، بال�صافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة  - لذلك يقت�صي ح�ص�ركم امام هذه املحكمة )دائرة الأم�ل امل�صتعجلة ( يف متام 
ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح ي�م 2017/12/27 وذلك لالجابة على التظلم وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ص�ر او عدم ار�صال وكيل عنكم يف ال�قت 

املحدد وفان املحكمة �صتبا�صر نظر التظلم يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعادة اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/3112  مدين جزئي ن�صرا 
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 

اىل املدعى عليه/ حمم�د ال�صيد حمم�د عالم - م�صري اجلن�صية 
اقام املدعي/ بنك الحتاد ال�طني 

الدع�ى رقم )2017/3112( مدين جزئي - عجمان 
امل��ص�ع : املطالبة مببلغ 91772 درهم والفائدة التاأخريية ب�اقع %14 

اأن����ت م��ك��ل��ف ب��احل�����ص���ر ام����ام حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان الحت���ادي���ة الب��ت��دائ��ي��ة ي����م الح����د امل�افق 
معتمد  وكيل  ب�ا�صطة  او  �صخ�صيا   8 رق��م  القاعة   ، �صباحا   8  :  30 ال�صاعة    2017/12/24
الدع�ى  للنظر يف  امل�صتندات وذلك  كافة  بها  الدع�ى مرفقا  وتقدمي مذكرة ج�ابية على 

املذك�رة رقمها اعاله  ب��صفك مدعى عليه
حرر بتاريخ : 2017/12/10  

  مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1740  جتاري كلي 

اىل املدعي عليهم /1 -  الزينب للتجارة - �ض ذ م م  2- �صاجناي ب�ن�انى ب�صفته مدير الزينب 
للتجارة - �ض ذ م م  و�صامن 3- فينيتا ب�ن�اين ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته كفيل و�صامن �صخ�صي 
اأعاله  املذك�رة  الدع�ى  اق��ام  ب��رودا قد  املدعي/ بنك  ان  للقر�ض - جمه�ل حمل القامة مبا 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ....  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�ص�ريا 
وقبل الف�صل يف امل��ص�ع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول ، وتك�ن مهمته 
كالتي - الطالع على ملف الدع�ى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�ص�م والنتقال اىل 
ان  واللكرتونية  ال�رقية  املرا�صالت  على  والط��الع  الم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر 
وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية ال�رقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها 20000 
امل�افق 2017/12/27   ( ب�صدادها.  وح��ددت لها املحكمة جل�صة ي�م الرب��ع��اء    والزمت )املدعي 

.Ch2.E.22 ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1500   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- علي ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن نا�صر ب��ن ع��ب��داهلل  جمه�ل 
وميثله   - التجاري  اب�ظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
/ حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )248199.03( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3493   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- وو�صين�صيجيد جريما  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�صرق - �ض م ع وميثله / ابراهيم ح�صن 
ابراهيم املال  -  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34898.45( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4797  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- بلينك للمقاولت - �ض ذ م م   جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد هالل مياه حممد عبد احلق -  قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12392.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
اىل مبلغ 1133 درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4858  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مغ�صلة �صانز - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  التنفيذ/ حممد حم�صن ف��اروق مالك خ��ادمي ح�صني ف��اروق - قد 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�صافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )3000( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 570 درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
يف الدعوى رقم 2017/3129  جتاري جزئي - ال�صارقة

وال�صت�صارات  للمحاماة  امل��دف��ع  امل��ح��ام��ي/���ص��امل  ب�كالة   - ���ض  م  د  م   - املدعي/م�جنا�صا 
 & �صريفي�صيز  مارين  ف�ر  بروم�تراد  الول/جلف  عليه  اليه/املدعي  املعلن   - القان�نية 
جيرنال ترايدجن ك�مباين ال ال �صي - املدعي عليه الثاين/�صركة وادي لل�صحن واملالحة  
- بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�صارقة امل�قرة لعمال اخلربة يف الدع�ى اعاله فقد 
لعقد الجتماع  الرابعة ع�صرا  ال�صاعة  امل�افق 2017/12/19 يف متام  الثالثاء   ي�م  حددنا 
الأول للخربة وذلك مكتبنا  الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي - ديرة - �صارع املطار - مبنى 
يطلب  ل��ذا  ال�صريع.   للربيد  اأرامك�ض  �صركة  مقابل   ،  119 رق��م  مكتب   - لالعمال  الفجر 
امل�صتندات  كافة  اح�صار  م��ع  امل��ذك���ر  الجتماع  حل�ص�ر  قان�نا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم 
املتعلقة بالدع�ى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تط�رات 

اإجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/اأحمد �شعيد حممد ال�شارد 
رقم القيد بوزارة العدل 493  

دعوة حل�صور 
الجتماع الول للخربة

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
  اإعادة اإعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / ا�صم�يل جركاه�راو ب�نترياج - فلبيني اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي / الي��صف - �ض ذ م م - يف الدع�ى رقم 2017/3677 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 

وقدره  مبلغا  للمدعية  ي�ؤدوا  بان  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  الزام   : ا�صليا   : فيها  يطالب  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  رفع  قد 
)400.000 درهم( مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ قيد الدع�ى وحتى ال�صداد التام 

احتياطيا : ندب خبري هند�صي متخ�ص�ض ميكانيكي م�صاعد وال�صالمل املتحركة لتك�ن مهمته بعد مطالعة اوراق الدع�ى والتحقيقات 
التي اجريت يف الدع�ى اجلزائية رقم 2017/9867 جزاء ال�صارقة ، بيان حجم ال�صرر ال�اقع على املدعية من جراء قيام املدعي عليه 
الثاين باحل�ص�ل على جهاز الربجمة للذاكرة اللكرتونية رقم 1 )لن�فا اي باد �ض 110 �ض / ن ي� ب 00850944 اخلا�ض بامل�صعد رقم 2 
مببنى البالتيني�م الكائن ب�صارع ال�حدة باإمارة ال�صارقة ، ومدى تاأثري هذا ال�صرر على عالقتها مع �صركة )ف�جيتك املحدودة ( امل�صنعة 
للم�صعد املذك�ر ومدى انتفاع املدعي عليها الثالثة من هذا اجلهاز بحكم انها القائمة على �صيانته ، وقيمة التع�ي�ض اجلابر لال�صرار 

التي حلقت باملدعية من جراء افعال وت�صرفات املدعي عليهم ، وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه اخل�ص�م من دفاع ودف�ع. 
ت�صمني املدعي عليهم الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

لذا يقت�صي ح�ص�ركم اأمام الدائرة املدنية اجلزئية الثانية - قاعة رقم )151( مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية ، وذلك لالجابة 
على الدع�ى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك امل�افق 2018/1/14  للنظر يف الدع�ى املذك�رة ارقامها ب��صفك مدعي عليه ، ويف حال 

تخلفكم عن احل�ص�ر  او عدم ار�صال وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القان�نية يف غيابك
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن حكم بالن�صر - 2016/52  جتاري كلي 

املدعي : �صركة مافني انرتنا�ص�نال للتجارة - �ض ، اجلن�صية :    ، العن�ان : الإمارات دبي - ق�صي�ض - �صارع دم�صق - بناية 
ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد - رقم الهاتف : 971404252042+  - اىل املدعي عليه : ا�صرتيت �صكي�رتي فيكلز - م م ح ، 
اجلن�صية : العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - اجلزيرة احلمرا - املنطقة احلرة - رقم الهاتف : 971501972123+    ، �صركة 
ارم�رد بروتك�صن كار�ض - م م ح  ، اجلن�صية : العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - قرب مركز تدريب ال�صرطة - املنطقة احلرة 
- مركز العمال 1 - �صارع اجلزيرة - منطقة التجارية - احلرة - رقم الهاتف : 9710504311526+  - يرجى الحاطة باأن 
املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 2017/9/17  احلكم التايل:  حكمت املحكمة :  - اأول ب�صحة وتثبيت احلجز امل�قع مب�جب 
الأمر على عري�صة رقم 6633/2016 وذلك يف حدود املبلغ املق�صى به على ال�صركة املدعي  عليها على نح� ما �صريد - ثانيا : 
بالزا املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )630.580.50 درهم( )�صتمائة وثالث�ن الف وخم�صمائة وثمان�ن درهما 
وخم�ص�ن فل�صا( والف�ائد القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2016/5/9 وحتى متام ال�صداد. - ثالثا 
: بقب�ل الدخال �صكال - رابعا : يف م��ص�ع الدخال بالزام املدعي عليه ال�صركة املدخلة باداء مبلغ 296.634.50 درهم مائتان 
و�صتة وت�صع�ن الف و�صتمائة واربعة وثالث�ن درهم وخم�ص�ن فل�ض والف�ائد القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ املطالبة 
ال�صداد - خام�صا : بالزام املدعي عليها واخل�صمة املدخلة بامل�صروفات ويف حدود ما  الق�صائية يف 2017/4/25 وحتى متام 
ق�صى به به على كال منهما ومبلغ مائة درهم على كال منها ورف�صت ما عدا ذلك طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل 
اإليه فاإن املحكمة  ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�صار  ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن به 

�ص�ف تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه
رئي�ض ق�صم الت�صجيل

      حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ �صيلفر كا�صتل لالن�صاءات - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة 2017/12/20 ال�صاعة 3.00 م�صاء 

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 10922/2017/13
 10923/2017/13
 10925/2017/13
 10926/2017/13
 10928/2017/13
 10929/2017/13
 10943/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�صم املدعي
اوم براكا�ض ياداف 

ماركاندى ك�مار راجان رام 
رام ا�صي�ض �صاوهان 

ا�صيت بي�ص�ا�ض 
راه�ل ك�مار

م�كي�ض ك�مار �صينغ 
اجنيت �صاوهان جيان �صاوهان  

مبلغ املطالبة
11598 درهم +  تذكرة الع�دة
7000 درهم +  تذكرة الع�دة

11994 درهم +  تذكرة الع�دة
12951 درهم +  تذكرة الع�دة
8299 درهم +  تذكرة الع�دة

10998 درهم +  تذكرة الع�دة
7911 درهم +  تذكرة الع�دة

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                        اىل املدعي عليه/ ار�صالن و جام�صيد للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/12/28  ال�صاعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات 
الر�ص�م  اىل  بال�صافة  الق���ل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او 

وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �ص�ف ي�صدر احلكم مبثابة احل�ص�ري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 9924/2017/13 
9928/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 ا�صغر علي رحمت علي 

حممد �صفدار ن�ر حممد 

مبلغ املطالبة
20902 درهم + تذكرة الع�دة 
25502 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1544  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-م�صعب عب�د احل�صن الدخيل  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ عماد حممد ربيع راأفت اأ�صتي وميثله / حنان �صامل ح�صن 
الأمر  با�صدار  املطالبة   وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  الباي�ض   
وامل�صاريف.    وال��ر���ص���م  دره��م   120000 مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ض  امل�افق  2017/12/14  ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تبليغ موعد جل�صة خربة 

يف الدعوى 2017/248 جتاري جزئي اأظ

اىل املدعي عيهما : م�صنع ابناء املهدي لالأب�اب اخل�صبية والثاث املنزيل - 
ذ م م - ووليد احمد عبد اخلالق ن�ر املهدي / بناء على الدع�ى 2017/248 
العن�ان نبلغكما ب�ج�ب ح�ص�ر  اأنكما جمه�يل  اأظ ومبا  جتاري جزئي 
امل�افق 2017/12/20 يف متام  بتاريخ ي�م الربعاء  اجتماع اخلربة رقم 2 
ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا مبكتب اخلبري الكائن يف  اأب�ظبي ، منطقة 
م�صت�دعات مينا زايد ، �صارع رقم 9 )املرايح( - م�صت�دع رقم E 305 ، ويف 

حال تخلفكم فان اعمال اخلربة �صت�صتمر مبثابة احل�ص�ري 
اخلبري املهند�ض  �صعادة فرح اأبوجرجي    

اإعادة طلب اإعالن بالن�صر 
يف دعوة اجتماع خربة 
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الق�صية رقم 2017/3079  جتاري جزئي

املدعية : بنك �صادرات ايران - فرع 
املدعي عليها / �صركة ي�نيك�م لتجارة الأدوات املنزلية - ذ م م )�صركة ايلفن زيرو للتجارة  
- ذ م م - �صابقا( - �صعيد ح�صني نيك اخرت )عن نف�صه وب�صفته �صامن ل�صركة ايلفن زيرو 
للتجارة( - يف الدع�ى رقم 2017/3079 جتاري جزئي - دبي - يرجى العلم باأنه تقرر عقد 
جل�صة اخلربة امل�صرفية الأوىل مع طريف الدع�ى ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/12/21 ، يف 
متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا - وذلك مبكتبنا الكائن ببناية الحتاد )وزارة الطاقة( خلف 
�صيتي �صنرت ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 - وفاك�ض رقم 
04/2581055،  لذا يرجى منكم احل�ص�ر او من ميثلكم يف امل�عد املذك�ر اأعاله مع اح�صار 

كافة دف�عكم وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة يف الدع�ى
اخلبري املحا�شبي/امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

 دعوة حل�صور
 اجتماع اخلربة الأول
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اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر 
يف الدعوى 2017/321  احوال �صخ�صية

اىل املدعي عليها / ا�صيه اهالل 
حيث ان املدعي / �صلطان حممد �صليمان العقرباوي 

قد اأقامت املدعية الدع�ى 2017/321 اأح�ال �صخ�صية وعليه يقت�صي ح�ص�رك 
حمكمة  مببنى  ال��دع���ى  اإدارة  مكتب   - البتدائية  اخليمة  راأ����ض  حمكمة  اىل 
ال�صرة اجلديد ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/12/14م - ال�صاعة التا�صعة �صباحا 
تخلفك  حالة  ويف  ودف���ع  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدع�ى  على  لالجابة 
عن احل�ص�ر او ار�صال وكيل عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدع�ى غيابيا بحقك  - حرر بتاريخ 2017/12/11م  
 مدير  اإدارة الدعوى
حممد عثمان �صاتي  

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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228 /  2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�صغرية 
اىل املدعي عليها : عبد الرحمن �صالي 

ويجب  التجاري  اب�ظبي  بنك  من  �صدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2017/8/27 بتاريخ 
عليك اما العرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�صتمارة  الخت�صا�ض مدع�ما بالدلة على 
املعينة بقان�ن العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�صتندات ترغب 
يف العتماد عليها يف اجراءات الت�صاور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�صاور يف غ�ص�ن  باإجراءات  ال�صغرية  الدعاوى  املطالبة �صيق�م م�صجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�ص�ر اإجراءات الت�صاور يج�ز 

لقا�صي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�صغرية وي�صدر اأمرا �صدك
ختم/ عبداهلل الناخي للمحاماة وال�صت�صارات القان�نية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 2076
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ امريك �صينغ هازارا �صينغ - هندي اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ امتياز احمد �صاهني 
والتي   - �صانت��ض  منجرة   / امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  باك�صتاين   - اعظم  حممد 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )215553(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2077
يرغب  اجلن�صية  هندي   ، انتني  ج��صف  بريت�انتي  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )طائر ال�صمان ملقاولت ال�صباغ 
والتك�صية والر�صيات( مب�جب رخ�صة جتارية رقم )534752( وذلك اىل ال�صيد/ باب� 
مالك  تنازل   : اخرى  تعديالت    - اجلن�صية  هندي   - انط�ين  بن  انط�ين  انط�ين 
الرخ�صة لخر - وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم 
وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة    )4(
العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صب�عني  بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �ص�ف 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع 

الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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 اعالن 

املرجع : 2074
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل منكادافات ب�تانفيتيل - هندي اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يرغب بالبيع وبالتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100 
ح�صة - اىل ال�صيد/ ع�صام علي غامن علي ال علي - الإمارات اجلن�صية - يف الرخ�صة )اجلميل 
لتجارة ادوات ومكائن اخلياطة( - م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات الرخ�صة رقم )615840( - حيث 

مت تغيري ال�صكل القان�ين من م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات اىل م�ؤ�ص�صة فردية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 2073

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ ابراهيم حممد عبدالرحيم اكربى الع��صي - اإماراتي 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 51 %  وذلك اىل ال�صيد/ فايا 
�صا�صيكانت جاج جيفان - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة / اخلل�د ل�صيانة الذهب 
- والتي تاإ�ص�صت باإمارة ال�صارقة - مب�جب رخ�صة رقم )24848( - تعديالت اخرى : مت 

تغيري ال�صكل القان�ين من �صركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 2072
اإماراتي  ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ حممد عبدالرحمن حممد �صالح احلمر - 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )حالق القاد�صية( 
والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )21829( اىل ال�صيد/ حممد م��صى 

ابراهيم احمد املازمي - اإماراتي اجلن�صية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2075
اإماراتي  ال�صام�صي -  ال�صيد/ حممد حمد حممد عمران ترمي  ليكن معل�ما للجميع بان 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة اىل ال�صيد/ عمران 
�صلطان عبداهلل الع�ي�ض - اإماراتي اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية - تقنيات الت�صالت - 

ترخي�ض رقم )602141( - تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                        اىل املدعي عليه/ بري ل لي�صي غالريي - �ض ذ م م 
وحددت  اأدن��اه  املذك�رة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقام�ا  قد  املدعيني  باأن  نعلنكم 

املحكمة لها  ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/12/21 ال�صاعة 8.30 �صباحا 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قان�نا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ص�ر  مكلف�ن  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم 
واحلكم  وامل�����ص��اري��ف  ال��ر���ص���م  اىل  بال�صافة   - ح�ص�ري  مبثابة  �صيك�ن  احل��ك��م  ف��ان 

م�صم�ل املعجل بال كفالة
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
عمايل جزئي 11042/2017
عمايل جزئي 11043/2017

م
1
2

ا�صم املدعي
 ماري�صا كاليب�ت� باوتي�صتا 

جفي اندج�ير واندر 

مبلغ املطالبة
33056 درهم + تذكرة الع�دة 
73080 درهم + تذكرة الع�دة
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/110 بيع عقار مرهون 
م��ص�ع الق�صية : باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 2109 بالطابق رقم 21 مببنى دبي م�ل 
L8 بقطعة الر���ض رقم 156   -  8090 البالغ م�صاحته 56.64 مرت مربع وامل�افق  ال�صكن رقم 2 
مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي املره�ن للبنك واململ�ك للمطل�ب �صده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني 

مببلغ  1.260.000/00 درهم 
طالب العالن : طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد 

املطل�ب اعالنه : املنفذ �صدهما : 1- حممد فرهاد عثمان - جمه�ل حمل القامة. 
م��ص�ع الإعالن :- نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة  �صقة �صكنية - املنطقة 
: برج خليفة - رقم الر�ض : 156 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : دبي م�ل ال�صكن - رقم ال�حدة : 
2109 - رقم الطابق : 21 - امل�صاحة : 56.64 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالبة به )1.162.500( درهم 

- وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/151 بيع عقار مرهون 
رام  2-ن��اري��ن  رام�����ص��ن��داين  رام�صند  من�هر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�صاند �صنداين - جمه�يل حمل القامة  - مبا ان طالب التنفيذ/ 
البنك التجاري الدويل - �ض م ع وميثله / حممد عي�صى �صلطان 
وهي  اخلا�صة  ام�الكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   - ال�ص�يدي 
عبارة عن  ار�ض - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1728 - 
امل�صاحة : 688.64 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالبة به )6.300.000( 

درهم - وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3578  جتاري جزئي              

م م 2- �ص�كت حمم�د  ذ  وات��ر بروفينغ ك�نرتاكتينغ -  املدعي عليه / 1-وال��ت���ن  اىل 
�صاهد 3- �صلمى بروين �ص�كت - جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية 
ال�طني - �ض م ع وميثله / علي اإ�صماعيل حممد عبداهلل الزرع�ين -  قد اأقام عليك 
درهم(    394.840( وق��دره  مببلغ  علهيم  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى 
والفائدة ب�اقع 20% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/8/21 حتى متام ال�صداد 
والر�ص�م وامل�صاريف والتعاب و �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها 
جل�صة ي�م الحد  امل�افق  2017/12/17  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3375  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صت�ن لين اعمال الرخام - �ض ذ م م - جمه�يل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �صركة املني�م البرتاء لل�صناعة املعدنية - �ض ذ م م - وميثله / علي اإ�صماعيل 
حممد عبداهلل الزرع�ين - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي 
عليها / �صت�ن لين اعمال الرخام - �ض ذ م م - ب�صداد مبلغ وق��دره )50.000 درهم( 
اجمايل املدي�نية املرت�صدة يف ذمتها والزامها بالفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صاريف والتعاب.  وحددت لها جل�صة ي�م 
فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2017/12/28 امل�افق   اخلمي�ض 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2661  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه /1- علي ح�صني حممد اأ�صرف  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �صركة جمم�عة الإمارات لالت�صالت ) جمم�عة ات�صالت( - �ض م ع   
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
والفائدة  12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم(   32.181.90(
تاريخ ال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة ي�م الحد  امل�افق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة   2017/11/19
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/490  مدين كلي                 

اىل اخل�صم املدخل/ 1-حميد عبداهلل ح�صني ي��صف  جمه�ل حمل القامة مبا 
ي�ن�ض حممد علي   / ا�صماعيل حممد كرمي حممد طاهر وميثله  املدعي/  ان 
حممد اليا�ض ال�صحي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها  املطالبة بالزامها 
بالت�صامن والت�صامم بينهما بان يدفعا للمدعي ما يق�صى به يف هذه الدع�ى 
مع الزامهم الر�ص�م وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م 
الربعاء امل�افق 2017/12/20 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اعادة اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2017/10323  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ل���ؤل���ؤة الم���ري ل��الع��م��ال الفنية - ���ض ذ م م   جمه�ل 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ع��اب��د ع��اط��ف جمعة حممد - ق��د 
درهم(   16642( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى 
وت���ذك���رة ع�����ده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ص���م وامل�����ص��اري��ف  رق���م ال�صك�ى 
امل�افق  الرب���ع���اء   ي����م  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB177635381AE(
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف  2017/12/20  ال�صاعة 15.00 م�صاءا  بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/11663  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- جمم�عة �صميم - م م ح   جمه�ل حمل القامة مبا اأن املدعي/
املطالبة مب�صتحقات  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  ماى مارتينيز لزارو   قد 
والر�ص�م  دره���م(   2000( مببلغ  ع����ده  وت��ذك��رة  دره���م(   13397( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�صاريف  رقم   مرجع ال�صك�ى )8918254( ملح�ظة : ال�صك�ى منطقة حرة. 
وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/20  ال�صاعة 15.00 م�صاءا  القاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
 يف  الدعوى رقم 2016/1685 احوال نف�ض م�صلمني 

اىل املدعي عليه /1 - حممد �صاكيل خان با�صان حممد حمب�ب خان   جمه�يل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ هاجرة ك�ثر حممد �صكيل خان وميثله / احمد ح�صن حممد 
اق��ام الدع�ى  عبداهلل املازمي - مبا ان املدعي/ هاجرة ك�ثر حممد �صكيل خ��ان  قد 
املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  ....  احلكم التمهيدي التايل 
: حكمت املحكمة مبثابة احل�ص�ري :- وقبل الف�صل يف امل��ص�ع بتحليف املدعي عليه 
باأنني مل اقم با�صتخدام  اليمني احلا�صمة وفق ال�صيغة التية : )اق�صم باهلل العظيم 
بطاقة ال�صحب اليل اخلا�صة باملدعية ، ومل اقم با�صتالم اية مبالغ مالية من ح�صابها 
ط�ال فرتة عملها دون اذنها ، واأنني ل�صت مدينا لها مببلغ 88000 درهم ، واهلل على ما 
اق�ل �صهيد (  وحددت جل�صة 2017/12/17 لت�جيه اليمني احلا�صمة ، وابقت الف�صل 

يف امل�صروفات. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1642  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - �صركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م 2-حممد ر�صا �صم�ض اله 
ايزدبني / عن نف�صه وب�صفته مديرا ل�صركة مبينا للتجارة العامة - ذ م م - جمه�ل 
اقام  الرئي�صي - قد  الفرع  اي��ران -  املدعي / بنك ���ص��ادرات  ان  حمل القامة مبا 
الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
2017/11/13 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�ص�ري وقبل 
الف�صل يف امل��ص�ع : بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول وتك�ن 
مهمته وفق منط�ق احلكم ال�صادر بتلك اجلل�صة.  وحددت لها املحكمة جل�صة ي�م 
اخلمي�ض امل�افق 2017/12/7  ال�صاعة 30 : 09 �صباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف 

حالة عدم �صداد املدعي امانة اخلبري
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/633  ا�صتئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-حممد �صلطان �صعيد املالكي - جمه�ل حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /علي �صامل علي مبارك اجلزيعي الكتبي 
مدين   2016/1882 رق��م  بالدع�ى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د    -
امل�افق  الربعاء   ي�م  لها جل�صه  وح��ددت  بتاريخ 2017/5/9  جزئي 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة    2018/1/17
او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�ص�ركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

 اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/302  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- كايلى �ض ت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل 
قد   - احللب�ين  عبداحلكيم  /ح��ن��ان  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�صادر بالدع�ى رقم 2017/246 عمايل جزئي  ا�صتاأنف احلكم 
امل�افق  الح����د   ي����م  جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت   2017/2/19 ب��ت��اري��خ 
 ch2.D.18 2017/12/17  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/1808  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- دانيال اوفكني 2- �صفاء للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
3- �صجري �صاه احلميد - جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /فارياب�يل 
عبا�ض فارياب�يل وميثله / احمد علي مفتاح �صالح الزعابي -  قد ا�صتاأنف 
احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2016/935 جتاري جزئي بتاريخ 2017/9/20 
وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/27  ال�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/8657
املنذرة / بيرت ه�مز - �ض ذ م م 

املنذر الهيا : �صركة �صامل وعابد للتجارة العامة - �ض ذ م م - رخ�صة جتارية رقم 236519 وميثلها ال�صيد/ 
عبداهلل عابد عابد ح�صني �صاهني - جمه�ل حمل القامة 

 2014/12/28 تاريخ  الذكر من  �صالفة  الفرتة  ال�صيكات عن  ا�صتبدال  ب�صرورة  اليه  املنذر   / املنذرة  تخطر 
يف  العقد  انتهاء  تاريخ  منذ  اليه  املنذر  بذمة  املرت�صدة  اليجارية  امل�صتحقات  و�صداد   2016/12/27 وحتى 
2016/12/28 وجتديد العقد او اخالء العني املذك�رة وت�صليمها للمنذرة باحلالة التي ت�صلمها عليها ، و�صداد 
امل�صتحقات اليجارية املرت�صدة بذمة حتى تاريخ الخالء التام مع ا�صالح ما قد يك�ن حلق بالعني من تلف 
وت�ص�ية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني وذلك يف خالل مدة اق�صاها ثالثني ي�ما من 
تاريخ ا�صتالمه هذا النذار  - وال �صت�صطر املنذرة ا�صفا اىل اتخاذ الجراءات الق�صائية الالزمة وللمطالبة 
مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة ايجارية والتع�ي�ض اجلابر للعطل وال�صرر ، ويحتفظ امل�ؤجر بحقه كامال 
اليه  املنذر  العقار املذك�ر وحتميل  التاأخري يف اخالء  امل�صتاأجر بالتع�ي�ض والعطل وال�صرر على  مبطالبة 

كافة ر�ص�م وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8508

املنذر : بنك اب�ظبي التجاري - �ض م ع - ب�كالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي 
املنذر اليه : هيثم فايق ب�صي�ين - اجلن�صية : امريكا - جمه�ل حمل القامة 

املنذر ينذركم ب�صرورة �صداد املرت�صد يف ذمتكم وق��دره 133.936.54 )مائة  ان  حيث 
وثالثة وثالث�ن الف وت�صعمائة و�صتة وثالث�ن درهم واربعة وخم�ص�ن فل�ض( خالل 
7 ايام من ن�صر هذا النذار حتت طائلة اتخاذ الجراءات القان�نية لبيع ال�صيارة من 
ن�ع - مر�صيد�ض �صي ال ا�ض 5 - خ�ص��صي - رقم الل�حة - Q - 17231 دبي - الل�ن 
ف�صي - �صنة ال�صنع 2012 - طبقا لن�ض املادة 172 من قان�ن املعامالت التجارية مع 

حتميلكم اي م�صارف او ر�ص�م او اتعاب حماماة.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
�صركة/ذا فري�صت تران�صيتي�نل براند منطقة حرة - ذ م م )رخ�صة رقم : 93260( والكائنة 
ب�� املقر ايه 307 ، الطابق 3 ، املبنى 5 ، حي دبي للت�صميم دبي ، الم��ارات العربية املتحدة - 
اعالن  يف  املذك�رة  ال�صركة  هذه  ترغب   ، البداعية  للمجمعات  دبى  �صلطة  لدى  واملرخ�صة 
قرارها للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�صطة جمل�ض الدارة يف اجتماعه الذى عقد بتاريخ 30  
�صبتمرب من عام 2016  ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى  طرف 
معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  45 ي�ما 

من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�صجل او الت�صال ب :  
ال�صيد / �صاهني ن�از 

ا�صم ال�صركة : �صاهني و�صركاه لال�صت�صارات 
�ض ب : 282567 - دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

info@shaheenlegal.com : هاتف رقم 3790058-04  - الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 ي�ما.

ا�صعار ت�صفية
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية    
اعالن حكم بالن�صر      

يف  الدعوى رقم 2017/4544 م ج 
املرف�عة من املدعية/حممد جنم الدين عمر فرج 

�صد املدعي عليها/خالد احلاج ح�صن �صالح 
ي�ؤدي للمدعي مبلغ 50.000  بان  املدعي عليه  بالزام   : املحكمة  حكمت 
درهم )خم�ص�ن الف درهم ( وبان ي�ؤدي له فائدة قدرها : 5% من تاريخ 
املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ب�صرط ان ل تتجاوز ا�صل الدين 
اتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  والر�ص�م  بامل�صروفات  والزمته  به  املق�صى 

املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من الطلبات.
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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اعــالن تغيري ا�صم
تقدمت امل�اطنة )مريفت يا�صني احمد الغزايل( بطلب اىل 
ا�صمها  بتغيري  الت�ثيقات  ق�صم  البتدائية  اأب�ظبي  حمكمة 

من )مرفت( اىل)مريا( 
املذك�ر خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

ي�ما من تاريخ ن�صر العالن.
عواطف ال�صريف - كاتب عدل 

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�ض الكعبي 
قا�صي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/572 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �صركة كارنيل لتجارة امل�اد الغذائية - ذ م م 2- عبداملنان اوان حممد اقبال 
اوان 3-�صازية اع�ان زوجة عبد املنان اع�ان  جمه�يل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك دبي 
التجاري - �ض م ع وميثله / خمي�ض غريب الناخي اآل علي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2017/9/25  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ بنك دبي التجاري - �صم ع بالزام 
املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره / 5.622.544.96 درهم 
و�صتة وت�صعني  واربعني درهم  واربعة  الف وخم�صمائة  واثنني وع�صرين  و�صتمائة  خم�صة ملي�ن 
فل�صا ف�صال عن فائدة ب�صيطة ب�اقع 9% �صن�يا تبداأ من تاريخ 2017/3/22 وحتى متام ال�صداد 
قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�صروفات  والزامكم 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3328 جتاري جزئي                                              

اأن  الق��ام��ة مبا  ال�صيد حممد ع��ض  جمه�ل حمل  احمد حممدي   -1 عليه/  املدعي  اىل 
املدعي / حممد حامد علي حامد وميثله / امل خمي�ض دروي�ض حممد البل��صي - نعلنكم بان 
املذك�رة اعاله ل�صالح/  الدع�ى  بتاريخ 2017/11/23 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها 
حممد حامد علي حامد بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 152.000 درهم )مائة 
تاريخ  من  �صن�يا   %9 والفائدة  الدع�ى  �صند  ال�صيكني  قيمة  دره��م(  ال��ف  وخم�صني  واثنني 
ا�صتحقاق ال�صيكني يف 2016/12/3 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�ص�ري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

 اعالن ن�صرا        
اإىل املنفذ �صده /مطعم تاج خ�رفكان وميثله باراتها �صاراتي فينكالتي�ض 

وكيل  وكيل  عبدالكرمي  املنفذ/ح�صام  اأن  حيث  وذلك  خ�رفكان  مدينة  ومقرها 
ورثة ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي - قد اأقام �صدكم دع�ى تنفيذية  بالرقم 
2017/118  تنفيذ لدى جلنة ف�ض  املنازعات اليجارية /�صعبة التنفيذ ببلدية 
مدينة خ�ر فكان فيقت�صي ح�ص�ركم �صخ�صيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
اأو تنفيذ وفقا للمادة 19 يف مدة 15 ي�م من تاريخ الإعالن. ويف حالة تخلفكم 
عن احل�ص�ر اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فاإن اللجنة �ص�ف تق�م 

بنظر الدع�ى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 

قلم التنفيذ 

        المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                        اىل املدعي عليه/ حممد ثاقب ذو الفقار لعمال الفنية - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/12/20  ال�صاعة 3.00 م�صاء  

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ويف حال تخلفكم فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 10734/2017/13 
10747/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 �صبحان احمد امتياز احمد بهاتي 

واجد علي حممد رزاق 

مبلغ املطالبة
11361 درهم + تذكرة الع�دة 
11361 درهم + تذكرة الع�دة
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بناء على اجتماع اجلمعية العم�مية ل�صركة ت�صجيالت الربيع بحل وت�صفية ال�صركة 
- ذ م م - حتت الت�صفية - رقم رخ�صتها التجارية )CN-1102513( والتي 
تعترب مبثابة ال�صجل التجاري لها لذا اعلن انا امل�صفي / ع��ض العبد على العامري 
عليه  او  له  من  فعلى  املذك�رة  ال�صركة  وحل  ت�صفية  باجراءات  حاليا  اق�م  باين 
مطالبات او حق�ق مراجعتنا خالل مهلة )45( ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن 
ومراجعتنا على عن�ان مكتبنا ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات - الكائن مبدينة 
العني - منطقة و�صط املدينة - مقابل م�صجد ال�صيخة �صالمة غربا - بناية بن فا�صل 
املزروعي - ميزان )1( - مكتب رقم )1( تلف�ن )03/7511565( فاك�ض رقم 

)03/7518565( متحرك رقم )050/6183882(.  
امل�صفي / عو�ض العبد علي العامري 
�صركة ت�صجيالت الربيع - حتت الت�صفية   

اإعالن حل وت�صفية �صركة 
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم )2017/2345) جتاري كلي -  ال�صارقة
اىل املدعى عليه : �صلطان حممد عبيد عي�صى الناب�دة ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية 

حيث ان املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 
قد اقام عليك الدع�ى املذك�رة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها  احلكم بالزامك باأداء مبلغ 
وقدره )469.559.91 درهم( عبارة عن قيمة الت�صهيالت البنكية بال�صافة  للفائدة التفاقية ال�صن�ية ب�صاأنها 
، بال�صافة للفائدة التاأخريية ب�اقع )12%( �صن�يا ، بال�صافة للزامكم بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. - وبجل�صة 2017/9/26 م قد املدعي �صحيفة طلب عار�ض طلب يف ختامها الق�صاء بتثبيت و�صحة 
احلجز التحفظي  على ام�ال املدعي عليه املذك�ر اعاله مب�جب احلكم ال�صادر يف التظلم رقم )2017/2178(- 
لذلك يقت�صي ح�ص�رك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية الثانية(  يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح 
ي�م 2018/1/3م - وذلك لالجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�ص�ر 

او عدم ار�صال وكيل عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى يف غيابك. 

  مكتب اإدارة الدعوى 
اأمني ال�صر        

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

يف التظلم رقم )2017/7244) من اأمر على عري�صة رقم 2017/6944   ال�صارقة
للمالحة  جبه  �صركة   -2  ، م  م  ذ   - العامة  للتجارة  جبه  �صركة   -1  : �صدهم  املتظلم  اىل 

وال�صحن والتخلي�ض اجلمركي ، 3- حممد عبد علي فارح - بريطاين اجلن�صية 
حيث ان املتظلم : البنك التجاري الدويل 

قد اقامت عليك التظلم املذك�ر رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها بالغاء القرار 
املتظلم منه والق�صاء جمددا بت�قيع احلجز التحفظي على كافة ام�ال ومنق�لت الثابتة 
على النح� الثابت بالطلبات باأ�صل ال�صحيفة ، بال�صافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة  - لذلك يقت�صي ح�ص�ركم امام هذه املحكمة )دائرة الأم�ل امل�صتعجلة ( يف متام 
ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح ي�م 2017/12/27 وذلك لالجابة على التظلم وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ص�ر او عدم ار�صال وكيل عنكم يف ال�قت 

املحدد وفان املحكمة �صتبا�صر نظر التظلم يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعادة اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/3112  مدين جزئي ن�صرا 
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 

اىل املدعى عليه/ حمم�د ال�صيد حمم�د عالم - م�صري اجلن�صية 
اقام املدعي/ بنك الحتاد ال�طني 

الدع�ى رقم )2017/3112( مدين جزئي - عجمان 
امل��ص�ع : املطالبة مببلغ 91772 درهم والفائدة التاأخريية ب�اقع %14 

اأن����ت م��ك��ل��ف ب��احل�����ص���ر ام����ام حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان الحت���ادي���ة الب��ت��دائ��ي��ة ي����م الح����د امل�افق 
معتمد  وكيل  ب�ا�صطة  او  �صخ�صيا   8 رق��م  القاعة   ، �صباحا   8  :  30 ال�صاعة    2017/12/24
الدع�ى  للنظر يف  امل�صتندات وذلك  كافة  بها  الدع�ى مرفقا  وتقدمي مذكرة ج�ابية على 

املذك�رة رقمها اعاله  ب��صفك مدعى عليه
حرر بتاريخ : 2017/12/10  

  مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1740  جتاري كلي 

اىل املدعي عليهم /1 -  الزينب للتجارة - �ض ذ م م  2- �صاجناي ب�ن�انى ب�صفته مدير الزينب 
للتجارة - �ض ذ م م  و�صامن 3- فينيتا ب�ن�اين ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته كفيل و�صامن �صخ�صي 
اأعاله  املذك�رة  الدع�ى  اق��ام  ب��رودا قد  املدعي/ بنك  ان  للقر�ض - جمه�ل حمل القامة مبا 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ....  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�ص�ريا 
وقبل الف�صل يف امل��ص�ع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول ، وتك�ن مهمته 
كالتي - الطالع على ملف الدع�ى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�ص�م والنتقال اىل 
ان  واللكرتونية  ال�رقية  املرا�صالت  على  والط��الع  الم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر 
وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية ال�رقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها 20000 
امل�افق 2017/12/27   ( ب�صدادها.  وح��ددت لها املحكمة جل�صة ي�م الرب��ع��اء    والزمت )املدعي 

.Ch2.E.22 ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1500   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- علي ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن نا�صر ب��ن ع��ب��داهلل  جمه�ل 
وميثله   - التجاري  اب�ظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
/ حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )248199.03( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3493   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- وو�صين�صيجيد جريما  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�صرق - �ض م ع وميثله / ابراهيم ح�صن 
ابراهيم املال  -  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34898.45( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4797  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- بلينك للمقاولت - �ض ذ م م   جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد هالل مياه حممد عبد احلق -  قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12392.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
اىل مبلغ 1133 درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4858  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مغ�صلة �صانز - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  التنفيذ/ حممد حم�صن ف��اروق مالك خ��ادمي ح�صني ف��اروق - قد 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�صافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )3000( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 570 درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
يف الدعوى رقم 2017/3129  جتاري جزئي - ال�صارقة

وال�صت�صارات  للمحاماة  امل��دف��ع  امل��ح��ام��ي/���ص��امل  ب�كالة   - ���ض  م  د  م   - املدعي/م�جنا�صا 
 & �صريفي�صيز  مارين  ف�ر  بروم�تراد  الول/جلف  عليه  اليه/املدعي  املعلن   - القان�نية 
جيرنال ترايدجن ك�مباين ال ال �صي - املدعي عليه الثاين/�صركة وادي لل�صحن واملالحة  
- بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�صارقة امل�قرة لعمال اخلربة يف الدع�ى اعاله فقد 
لعقد الجتماع  الرابعة ع�صرا  ال�صاعة  امل�افق 2017/12/19 يف متام  الثالثاء   ي�م  حددنا 
الأول للخربة وذلك مكتبنا  الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي - ديرة - �صارع املطار - مبنى 
يطلب  ل��ذا  ال�صريع.   للربيد  اأرامك�ض  �صركة  مقابل   ،  119 رق��م  مكتب   - لالعمال  الفجر 
امل�صتندات  كافة  اح�صار  م��ع  امل��ذك���ر  الجتماع  حل�ص�ر  قان�نا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم 
املتعلقة بالدع�ى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تط�رات 

اإجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/اأحمد �شعيد حممد ال�شارد 
رقم القيد بوزارة العدل 493  

دعوة حل�صور 
الجتماع الول للخربة

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
  اإعادة اإعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / ا�صم�يل جركاه�راو ب�نترياج - فلبيني اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي / الي��صف - �ض ذ م م - يف الدع�ى رقم 2017/3677 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 

وقدره  مبلغا  للمدعية  ي�ؤدوا  بان  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  الزام   : ا�صليا   : فيها  يطالب  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  رفع  قد 
)400.000 درهم( مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ قيد الدع�ى وحتى ال�صداد التام 

احتياطيا : ندب خبري هند�صي متخ�ص�ض ميكانيكي م�صاعد وال�صالمل املتحركة لتك�ن مهمته بعد مطالعة اوراق الدع�ى والتحقيقات 
التي اجريت يف الدع�ى اجلزائية رقم 2017/9867 جزاء ال�صارقة ، بيان حجم ال�صرر ال�اقع على املدعية من جراء قيام املدعي عليه 
الثاين باحل�ص�ل على جهاز الربجمة للذاكرة اللكرتونية رقم 1 )لن�فا اي باد �ض 110 �ض / ن ي� ب 00850944 اخلا�ض بامل�صعد رقم 2 
مببنى البالتيني�م الكائن ب�صارع ال�حدة باإمارة ال�صارقة ، ومدى تاأثري هذا ال�صرر على عالقتها مع �صركة )ف�جيتك املحدودة ( امل�صنعة 
للم�صعد املذك�ر ومدى انتفاع املدعي عليها الثالثة من هذا اجلهاز بحكم انها القائمة على �صيانته ، وقيمة التع�ي�ض اجلابر لال�صرار 

التي حلقت باملدعية من جراء افعال وت�صرفات املدعي عليهم ، وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه اخل�ص�م من دفاع ودف�ع. 
ت�صمني املدعي عليهم الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

لذا يقت�صي ح�ص�ركم اأمام الدائرة املدنية اجلزئية الثانية - قاعة رقم )151( مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية ، وذلك لالجابة 
على الدع�ى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك امل�افق 2018/1/14  للنظر يف الدع�ى املذك�رة ارقامها ب��صفك مدعي عليه ، ويف حال 

تخلفكم عن احل�ص�ر  او عدم ار�صال وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القان�نية يف غيابك
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن حكم بالن�صر - 2016/52  جتاري كلي 

املدعي : �صركة مافني انرتنا�ص�نال للتجارة - �ض ، اجلن�صية :    ، العن�ان : الإمارات دبي - ق�صي�ض - �صارع دم�صق - بناية 
ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد - رقم الهاتف : 971404252042+  - اىل املدعي عليه : ا�صرتيت �صكي�رتي فيكلز - م م ح ، 
اجلن�صية : العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - اجلزيرة احلمرا - املنطقة احلرة - رقم الهاتف : 971501972123+    ، �صركة 
ارم�رد بروتك�صن كار�ض - م م ح  ، اجلن�صية : العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - قرب مركز تدريب ال�صرطة - املنطقة احلرة 
- مركز العمال 1 - �صارع اجلزيرة - منطقة التجارية - احلرة - رقم الهاتف : 9710504311526+  - يرجى الحاطة باأن 
املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 2017/9/17  احلكم التايل:  حكمت املحكمة :  - اأول ب�صحة وتثبيت احلجز امل�قع مب�جب 
الأمر على عري�صة رقم 6633/2016 وذلك يف حدود املبلغ املق�صى به على ال�صركة املدعي  عليها على نح� ما �صريد - ثانيا : 
بالزا املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )630.580.50 درهم( )�صتمائة وثالث�ن الف وخم�صمائة وثمان�ن درهما 
وخم�ص�ن فل�صا( والف�ائد القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2016/5/9 وحتى متام ال�صداد. - ثالثا 
: بقب�ل الدخال �صكال - رابعا : يف م��ص�ع الدخال بالزام املدعي عليه ال�صركة املدخلة باداء مبلغ 296.634.50 درهم مائتان 
و�صتة وت�صع�ن الف و�صتمائة واربعة وثالث�ن درهم وخم�ص�ن فل�ض والف�ائد القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ املطالبة 
ال�صداد - خام�صا : بالزام املدعي عليها واخل�صمة املدخلة بامل�صروفات ويف حدود ما  الق�صائية يف 2017/4/25 وحتى متام 
ق�صى به به على كال منهما ومبلغ مائة درهم على كال منها ورف�صت ما عدا ذلك طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل 
اإليه فاإن املحكمة  ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�صار  ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن به 

�ص�ف تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه
رئي�ض ق�صم الت�صجيل

      حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

اىل املدعي عليه/ �صيلفر كا�صتل لالن�صاءات - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة 2017/12/20 ال�صاعة 3.00 م�صاء 

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 10922/2017/13
 10923/2017/13
 10925/2017/13
 10926/2017/13
 10928/2017/13
 10929/2017/13
 10943/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�صم املدعي
اوم براكا�ض ياداف 

ماركاندى ك�مار راجان رام 
رام ا�صي�ض �صاوهان 

ا�صيت بي�ص�ا�ض 
راه�ل ك�مار

م�كي�ض ك�مار �صينغ 
اجنيت �صاوهان جيان �صاوهان  

مبلغ املطالبة
11598 درهم +  تذكرة الع�دة
7000 درهم +  تذكرة الع�دة

11994 درهم +  تذكرة الع�دة
12951 درهم +  تذكرة الع�دة
8299 درهم +  تذكرة الع�دة

10998 درهم +  تذكرة الع�دة
7911 درهم +  تذكرة الع�دة

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                        اىل املدعي عليه/ ار�صالن و جام�صيد للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/12/28  ال�صاعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات 
الر�ص�م  اىل  بال�صافة  الق���ل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او 

وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �ص�ف ي�صدر احلكم مبثابة احل�ص�ري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 9924/2017/13 
9928/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 ا�صغر علي رحمت علي 

حممد �صفدار ن�ر حممد 

مبلغ املطالبة
20902 درهم + تذكرة الع�دة 
25502 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1544  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-م�صعب عب�د احل�صن الدخيل  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ عماد حممد ربيع راأفت اأ�صتي وميثله / حنان �صامل ح�صن 
الأمر  با�صدار  املطالبة   وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  الباي�ض   
وامل�صاريف.    وال��ر���ص���م  دره��م   120000 مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ض  امل�افق  2017/12/14  ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

امل�شرف املركزي يبحث التحول التنظيمي 
ويعتمد ميزانيته التقديرية لعام 2018

•• ابوظبي-وام: 

املقبلة  لل�صنة  للم�صرف  الت�صغيلية  اخلطة  امل��رك��زي  امل�صرف  ا�صتعر�ض 
ول�ائح و�صيا�صات واإجراءات امل�ارد الب�صرية والتح�ل التنظيمي للم�صرف 
حيث اتخذ ما يلزم من اإجراءات ب�صاأنها فيما اعتمد ميزانيته التقديرية 
من  املقدمة  امل�ا�صيع  بع�ض  املجل�ض  ناق�ض  كما   .2018 املالية  لل�صنة 
املالية  لالأزمات  وال�صتعداد  التاأهب  اإر�صادات  ب�صاأن  املايل  ال�صتقرار  اإدارة 
ما  اتخذ  املحلية، حيث  للبن�ك  التحمل  الإجهاد  اختبار  ونتائج  واإدارت��ه��ا، 
يلزم نح�ها من تدابري واإجراءات م�صتعر�صا الطلبات املقدمة من البن�ك 
الطلبات  على  واف��ق  حيث  ال��دول��ة  يف  العاملة  الأخ���رى  املالية  وامل�ؤ�ص�صات 
بكل  واخلا�صة  بها  املعم�ل  والأنظمة  القان�ن  ح�صب  لل�صروط  امل�صتكملة 
املركزي  امل�صرف  اإدارة  اجتماع جمل�ض  ذلك خالل  ن�صاط على حده. جاء 
باأب�ظبي ام�ض قبل الول برئا�صة  امل�صرف  2017 يف مقر  الثامن ل�صنة 
معايل خليفة حممد الكندي رئي�ض جمل�ض اإدارة امل�صرف املركزي وح�ص�ر 
معايل خالد جمعة املاجد، نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة ومعايل مبارك را�صد 
املن�ص�ري، املحافظ، واأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء جمل�ض الإدارة: ي�ن�ض حاجي 
اخل�ري، وخالد حممد �صامل بالعمى، وخالد اأحمد الطاير، وحممد علي 
بن زايد الفال�صي، نائب املحافظ، و�صيف هادف ال�صام�صي م�صاعد املحافظ 
وجمم�عة من كبار م�ظفي امل�صرف املركزي. واطلع املجل�ض على تقرير 
البح�ث  دائ��رة  من  املقدم   2017 ل�صنة  الثالث  للربع  امل��رك��زي  امل�صرف 
والإح�صاء الذي ي�صمل التط�رات القت�صادية الدولية واملحلية، وم�ؤ�صرات 
ال�صتقرار املايل، وال�صي�لة امل�صرفية، واإدارة الحتياطي النقدي، وتط�رات 
اأنظمة الدفع. كما اطلع املجل�ض على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي 
�صبتمرب 2017 وتقرير املدقق اخلارجي ب�صاأن البيانات املالية للم�صرف 
2017 فيما ا�صتكمل املجل�ض مناق�صة باقي  30 �صبتمرب  املركزي كما يف 
امل�صتجدة  الأخ��رى  وامل��ص�عات  اأعماله  ج��دول  على  املدرجة  امل��ص�عات 

واتخذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها.

اأ�شهم االإمارات تربح 14.6 مليار درهم يف 3 جل�شات
•• اأبوظبي -وام: 

ارتفعت وترية الربحية يف اأ�ص�اق املال الإماراتية للي�م الثالث على الت�ايل 
ال�ص�قية  القيمة  مكا�صب  م��ن  ع��زز  م��ا  وه���  ال��ت��داول  �صهية  حت�صن  و�صط 
بالتايل من  ورف��ع  دره��م  م��ل��ي��ارات   7 امل��ت��داول��ة مب��ق��دار  ال�صركات  لأ�صهم 

اجمايل مكا�صب ثالث جل�صات اىل 14.6 مليار درهم.
 4381 املالية �صع�ده بالغا  اأب�ظبي لالأوراق  امل�ؤ�صر العام ل�ص�ق  ووا�صل 
نقطة بنم� ن�صبته %0.59 ،وك�صب امل�ؤ�صر العام ل�ص�ق دبي املايل1.17% 

مرتفعا اىل م�صت�ى 3453 نقطة يف ختام التعامالت .
�صاهم  املتعاملني  �صل�ك  على  التفاوؤل  �صيطرة  اإن  ال�ص�ق  و�صطاء يف  وق��ال 
يف ا�صتمرار ال�ص�اق بتحقيق املكا�صب كما اأدى ذلك اىل زيادة عدد الأ�صهم 
الرابحة، م�ؤكدين اأن معطيات التحليل الفني ت�صري اىل ت�ا�صل التح�صن يف 
اأ�صعار الأ�صهم ب�صكل عام . و�صاهمت غالبية القطاعات املدرجة يف ال�ص�قني 
بتعزيز املكا�صب وذلك رغم اأن قطاعات العقار والت�صالت والبن�ك وا�صلت 
تقدمي الدعم الأكرب للم�ؤ�صرات وفقا ملا يظهره الر�صد الي�مي للتعامالت. 
وبرغم وقف التداول على �صهم اعمار وذلك نظرا لتزامن جل�صة التداول 
مع عقد اجتماع جمل�ض الإدارة اإل اأن ذلك مل مينع ال�صركات التابعة لها 
5.50 درهم  من ال�صع�د ومنها اعمار للتط�ير العقاري املرتفع مل�صت�ى 
2.16 دره��م وذل��ك اىل جانب  وكذلك �صهم اعمار م�لز ال��ذي �صعد اىل 

�صهم داماك املغلق عند 3.45 درهم وارابتك اىل 2.48 درهم .
ويف قطاع البن�ك ارتفع �صهم بنك الإمارات دبي ال�طني اىل 8.10 درهم 
يف حني بلغ �صهم بنك دبي الإ�صالمي م�صت�ى 6.14 درهم وبنك امل�صرق 
72.5 درهم وبنك دبي التجاري 4.20 درهم . ويف �ص�ق اأب�ظبي لالأوراق 
اىل  بالإ�صافة  دره��م   17.30 اىل  �صع�ده  ات�صالت  �صهم  وا���ص��ل  املالية 
اىل  ال��دار  �صهم  ارتفع  .كما  دره��م   10.30 اىل  الأول  اأب�ظبي  بنك  �صهم 
ال�صفقات املربمة  73 فل�صا. وارتفعت قيمة  2.22 دره��م ودان��ة غاز اىل 
 437 املتداولة  الأ�صهم  دره��م وو�صل عدد  683 ملي�ن  اىل  ال�ص�قني  يف 
ملي�ن �صهم نفذت من خالل 4951 �صفقة. و بلغ عدد الأ�صهم الرابحة 
45 �صهما من اجمايل اأ�صهم 66 �صركة جرى تداولها خالل جل�صة ام�ض 
عند  �صركات   9 ا�صهم  واغلقت  �صركة   12 ا�صهم  ا�صعار  انخف�صت  يف حني 

م�صت�ياتها يف اجلل�صة ال�صابقة.

تعاون بني »رواد« و»ال�شارقة االإ�شالمي« 
لتمويل رواد االأعمال املواطنني

•• ال�شارقة -وام:

اتفاقية  ام�ض  “رواد”  الريادية  امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  وقعت 
الأعمال  رواد  لتمكني  الإ���ص��الم��ي  ال�صارقة  م�صرف  م��ع  و���ص��راك��ة  تفاهم 
م�صاريعهم  تاأ�صي�ض  من  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  امل�اطنني 
وتط�يرها مبا يخدم القت�صاد ال�طني. وتهدف التفاقية اإىل تعزيز العمل 
تط�ير  يف  ال�صارقة  اإم��ارة  وا�صرتاتيجية  روؤي��ة  لتحقيق  وال�صعي  امل�صرتك 
امل�صت�يات  اأف�صل  اإىل  بها  لالرتقاء  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  وتنمية 
من خالل تكفل اجلانبني بتقدمي الت�صهيالت والإعفاءات لرواد الأعمال 
م�صروع. مت  لكل  دره��م  ملي�ين  اإىل  ي�صل  �صقف مت�يل  تقدمي  امل�اطنني 
ت�قيع التفاقية مبقر م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي الرئي�صي من قبل �صعادة 
ال�صارقة  اإدارة م�ؤ�ص�صة  ال�ص�يدي رئي�ض جمل�ض  �صلطان عبد اهلل بن هده 
لدعم امل�صاريع الريادية “رواد” و �صعادة حممد عبداهلل الرئي�ض التنفيذي 
مل�صرف ال�صارقة الإ�صالمي بح�ص�ر عدد من اأع�صاء م�ؤ�ص�صة “رواد” رغدة 
حمد ترمي وعبداهلل م�صبح بن اأحمد الطنيجي وخالد بن بطي الهاجري 
اىل جانب حمد املحم�د مدير امل�ؤ�ص�صة اىل جانب عدد من كبار امل�ص�ؤولني 
يف م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي - �صعيد الأمريي رئي�ض جمم�عة ال�صتثمار 
و رحمه ال�صام�صي رئي�ض جمم�عة اخلدمات امل�صرفية لل�صركات و في�صل 

املدفع رئي�ض مت�يل الأع�مال.
اإىل تط�ير ودفع قطاع  ال�ص�يدي :ن�صعى من خالل هذه التفاقية  وقال 
نتطلع  كما  والتط�ر  التقدم  من  مزيد  اإىل  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
دوما اإىل الرتقاء باأداء هذا القطاع من خالل تعميق التعاون مع �صركائنا 
اأرقى  لت�فري  الإ�صالمي  ال�صارقة  م�صرف  مقدمتهم  ويف  ال�صرتاتيجيني 
امل���اط��ن��ة يف ق��ط��اع ريادة  ال��ك��ف��اءات  ال��ه��ادف��ة لتعزيز  احل��ل���ل واخل��دم��ات 
الأعمال. من جانبه قال �صعادة حممد عبداهلل ان التفاقية تهدف لتعزيز 
الطاقات ال�طنية ال�صابة وتط�ير قطاع الأعمال ال�صغرية واملت��صطة مبا 
يت�افق مع ت�جهات حك�مة الإمارات يف دعم ومتكني ال�صباب وامل�صاهمة يف 

دعم القت�صاد املحلي بقطاعاته املتن�عة.

تكنيب اإف اإم �شي تفتتح من�شاأة مب�شاحة  18,000مرت مربع  يف اأبوظبي لدعم اأعمالها يف منطقة ال�شرق االأو�شط
•• اأبوظبي -الفجر:

افتتاحها  ع��ن  ���ص��ي  اإم  اإف  تكنيب  اأع��ل��ن��ت 
�صرفي�ض  ل�����م��ن�����ص��اأت��ه��ا  ر����ص���م���ي  وب�����ص��ك��ل 
اإنرتنا�صي�نال يف منطقة اآيكاد 2 يف مدينة 
اأب�ظبي ال�صناعية، وذلك يف اإطار عمليات 
الإمارات  دول��ة  يف  املت�ا�صلة  ا�صتثماراتها 
تكنيب  مكانة  ي��ع��زز  م��ا  امل��ت��ح��دة،  العربية 
اإف.اإم.���ص��ي كمزود حل�ل حملية ت�صهم يف 
حت�صني عائدات �صركة اأدن�ك وزيادة عمر 

اأ�ص�لها. 
تبلغ  ال����ت����ي  امل����ن���������ص����اأة  اف����ت����ت����اح  مت  وق������د 
م�صاحتها18،000 مرت مربع، وال�اقعة 
يف مدينة اأب� ظبي ال�صناعية 2، من قبل 
التنفيذي  الرئي�ض  ب��ف��رده��رت،  دوغ��ال���ض 
هذه  وت��ع��د  ���ص��ي،  اإم  اإف  ت��ك��ن��ي��ب  ل�����ص��رك��ة 
الأو�صط،  ال�صرق  يف  من�صاأة  اأ�صخم  املن�صاأة 
اأنها الأكرث تكاماًل، وتاأتي اإىل جانب  كما 
اأب� ظبي، ومكملًة  اأخرى قائمة يف  من�صاأة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأب���ظ��ب��ي،  يف  هند�صي  مل��ك��ت��ٍب 
املنطقة  ل��ل��ت���زي��ع يف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  م��رك��ز 

احلرة جلبل علي.  
و تف�ق قيمة امل�صنع اجلديد ال�25 ملي�ن 
ت��ع��ت��رب ج�����زءاً من  اأم���ري���ك���ي، ح��ي��ث  دولر 

�صي  اإم  اإف  تكنيب  ق��درات  لتعزيز  برنامج 
الدولية،  ال�صطحية  الأع���م���ال  جم���ال  يف 
اإف  لتكنيب  ق���ي��ة  من�صة  ي���ف��ر  اأن���ه  ك��م��ا 
والرتقاء  النم�  ق��ادرة على  لتك�ن  �صي  اإم 
ال�صرق  منطقة  يف  املتكاملة  عرو�صها  يف 
الأو������ص�����ط، م��ت�����ص��م��ن��ًة خ���ط����ط الإن����ت����اج 
تعد  التي  البيع  مابعد  وخدمات  املتعددة، 

اأمراً اأ�صا�صياً يف ا�صرتاتيجيتها. 
ومن جهته قال ريت�صارد األبا�صرت، رئي�ض 
�صي:  اإم  اإف  تكنيب  ال�صطحية يف  الأعمال 
زيادة  م��ن  �صيمكننا  ال�صتثمار  ه��ذا  “اإن 
ال�طنية  ظبي  اأب���  ب��رتول  ل�صركة  دعمنا 
اأدن����ك وغ��ريه��م م��ن العمالء ع��ن طريق 
ت���ق���دمي خ����دم����ات ل���ج�����ص��ت��ي��ة وخ���دم���ات 
داخل  امل�صتخدمة  للمعدات  كامل  جتديد 
احل�صا�صة  العمليات  كافة  واإدارة  ال��ب��الد، 
داخلياً. اإن اإطالق هذه املن�صاأة  لي�ض جمرد 
اأي�صاً  �صيمكننا  بل  اأعمالنا،  لنطاق  تعزيز 
ن�صاط  املت�قعة يف  للزيادة  ال�صتجابة  من 
اأدن�ك يف عام 2018 وما يليه«.  و �صتقدم 
املن�صاة باقة وا�صعة من الإمكانات يف  هذه 
اإف.اإم. تكنيب  اأعمال  يدعم  مما  ال��دول��ة، 
�صي من خالل تقنيات  متط�رة يف قطاعات 
بال�صغط.   وال��ت��ح��ك��م  والإن�����ت�����اج  احل���ف���ر 

تدريبي  م���رك���ز  ع��ل��ى  امل���ن�������ص���اأة  وحت���ت����ي 
مطّ�ر بالكامل، اإ�صافة اإىل معدات اختبار 
ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي و�صغط  ال��ع��ايل  ال�����ص��غ��ط 
الغاز، وتقنيات الت�صفيح والعزل واملعدات 

اأي�صاً  التكن�ل�جية ،لتك�ن حمطة �صاملة 
�صيانتها،  م��ع��دات��ه��م،  ل��ت��خ��زي��ن  ل��ل��ع��م��الء 

واإعدادها، وجتهيزها للنقل اإىل امليدان.
امل��ن�����ص��اأة نح�  �صت�فر  األب��ا���ص��رت:  واأ���ص��اف 

اأي�صاً  جم��ه��زة  وه��ي  ع��م��ل،  فر�صة   140
قدراتها  الت��صعة يف  املزيد من  ل�صتيعاب 
ببناء  الآن  اإىل  ق��م��ن��ا  وق����د  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

%40 من امل�قع.

معر�س االأ�شالك والكابالت العربية 2017 ينعقد االأحد القادم يف دبي 

نا�شداك دبي تطلق عقودا م�شتقبلية على اأ�شهم اأدنوك للتوزيع واإعمار مولز

غرفة عجمان تبحث مع وفد اقت�شادي �شعودي التعاون امل�شرتك
الأعمال وامل�صتثمرين من اململكة العربية 
الزيارة  اهمية  على  ..واك����د  ال�صع�دية 
للتعاون  اآف����اق  ف��ت��ح  م��ن  �صت�صيفه  وم���ا 
امل�����ص��رتك ب��ني رج����ال اع��م��ال الطرفني 
و�صياحية  ���ص��ن��اع��ي��ة  ���ص��راك��ات  واي���ج���اد 
لكافة  القت�صادي  النم�  تعزز  وجتارية 
الأطراف، م��صحا ان اح�صائيات حجم 
ت�صري  وال�صع�دية  عجمان  بني  التجارة 

اإىل اإمكانية زيادتها م�صتقبال.
وا�صتعر�صت غرفة عجمان اأهم املجالت 
امل�صاريع  واه��م  وال�صياحية  القت�صادية 

الكربى يف المارة.
التعاون  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان  واك����د 
يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ي وخ��ا���ص��ة يف ظل 
بالدولة  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  ا���ص��ت��ق��ب��ال 
اعدادا كبرية من ال�صائحني اخلليجيني 
ال�صتفادة  واهمية  اخلليجية،  وال���ص��ر 
ال����ذي ت�صهده  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ت��ط���ر  م���ن 

اإمارة عجمان.
ال��ت��ع��اون يف القطاع  اأه��م��ي��ة  ب��ح��ث��ا  ك��م��ا 
معار�ض  امل�صاركة يف  و�صرورة  التعليمي 
او  عجمان  يف  تنظم  التي  �ص�اء  التعليم 

يف ال�صع�دية .
لغرفة  ال�صكر  ال�صع�دي  ال���ف��د  وج��ه  و 
عجمان على حفاوة ال�صتقبال، واأ�صادوا 
بعمق العالقات بني ال�صعبني ال�صقيقني، 

•• عجمان-وام:

و���ص��ن��اع��ة عجمان  غ��رف��ة جت���ارة  بحثت 
ال�صع�دية  العربية  اململكة  من  وف��د  مع 
�صم م�صئ�لني حك�ميني ورجال اعمال 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل  وم�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 
ب����ني ال���ط���رف���ني يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 

القت�صادية وال�صياحية والتعليمية.
امل�يجعي  �صعادة عبداهلل  ال�فد  ا�صتقبل 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
�صامل  �صعادة  بح�ص�ر  عجمان  و�صناعة 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  النعيمي  اأحمد  بن 
بن  خليفة  ب��ن  حممد  ���ص��ع��ادة  و  الإدارة 
الدارة  جمل�ض  ع�ص�  العرياين  �صاملني 
، و���ص��ع��ادة ���ص��امل ال�����ص���ي��دي م��دي��ر عام 
اجلناحي  حم���م���د  و  ع���ج���م���ان  غ����رف����ة 
العمال  تنمية  لقطاع  التنفيذي  املدير 

وال�صتثمار.
ت�����راأ������ض ال�����ف����د ال�������ص���ع����دي ال���دك���ت����ر 
عبدالرحمن عبداهلل عبدالعزيز امل�صيقح 
رئي�ض جمل�ض اإدارة املدينة ال�صناعية يف 

الق�صيم.
العالقات  مب��ت��ان��ة  امل���ي��ج��ع��ي  واأ�����ص����اد 
على  وال�صع�دية  الم��ارات  بني  الأخ�ية 
م��صحاً  وال�صعبي،  القيادي  امل�صت�يني 
اإم����ارة ع��ج��م��ان ت��رح��ب ب��ك��اف��ة رجال  اأن 

وا����ص���ت���ع���ر����ض ال�����ف����د اأه�������م امل���ق����م���ات 
العمال  تدعم جمتمع  التي  وامل��ب��ادرات 

ورواد و�صباب العمال ال�صع�ديني.
واك�����د احل�����ص���ر ع��ل��ى ����ص���رورة تنظيم 
بهدف  م�����ص��رتك��ة  متخ�ص�صة  م��ع��ار���ض 
ايجاد مظلة ت�صم رجال ورواد العمال 
بهدف بحث ال�صراكات وتبادل اخلربات 

فيما بينهم.
واط���ل���ع ال����ف���د ال�����ص��ع���دي ال���زائ���ر على 

الإل�����ك�����رتوين خلدمة  امل��ن��ف��ذ  خ���دم���ات 
من  العمالء  مُت��ك��ن  ال��ت��ي  املن�صاأ  �صهادة 
ا�صتالم �صهاداتهم يف اأي وقت من خالل 
كما  الغرفة،  مبقر  الل��ك��رتوين  اجلهاز 
مت التعريف بحا�صنة العمال “ريج�ض” 
التابعة لغرفة عجمان والتي تعترب اأحد 
اهم و�صائل الدعم التي تقدمها الغرفة 
تهدف  بحيث  الع��م��ال  و�صابات  ل�صباب 
اإىل ت�فري بيئة حمفزة لحت�صان اأعمال 

•• دبي-الفجر: 

الرائدة  ال�����ص��رك��ة  “دوكاب”،  اأع��ل��ن��ت 
واملنتجات  ال��ك��اب��الت  ت�صنيع  جم��ال  يف 
اأن��ه��ا الراعي  ال��ك��اب��ل��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل������دة، 
وذلك   ،2017 تكن�  ملعر�ض  البالتيني 
العربية  وال��ك��اب��الت  الأ����ص���الك  مل��ع��ر���ض 
الذي يعترب جزءاً من املعر�ض ال�صناعي 
���ص��ي��ع��ق��د خ����الل الفرتة  ال�����ذي  ال����ب����ارز، 
اجل�����اري،  دي�����ص��م��رب   19 اإىل   17 م���ن 
للم�ؤمترات  ال�������دويل  دب�����ي  م���رك���ز  يف 
ذلك، قدمت  اإىل  وبالإ�صافة  واملعار�ض. 
����ص���رك���ة ����ص���ك���اراب م�����ص��ر دع���م���ه���ا ك����راع 
الفجر  �صركة  وتنظم  ل��ل��ح��دث.  ما�صي 
“تكن�  معر�ض  واخل��دم��ات  للمعل�مات 
التجاري الدويل يف املنطقة،   ،”2017
قطاعات  ح�صرياً  املعر�ض  وي�صتعر�ض 
بني  ك��ذل��ك  وي��ج��م��ع  امل��ع��ن��ي��ة،  الت�صنيع 
والتقنيات  البتكار  من  وا�صعة  نطاقات 
وتكن�ل�جيا  الذكية  والآلت  امل��ت��ط���رة 
متخ�ص�صة  ق���ط���اع���ات  وي�����ص��م  امل��������اد، 
 »Tube Middle East  « م��ث��ل 
 Welding و  الأن���اب���ي���ب،  جم���ال  يف 
 and Cutting Middle
 Metal و  والقطع،  اللحام  يف   East
امل������ع������ادن،  يف   Middle East
والأ�����ص����الك وال���ك���اب���الت ال��ع��رب��ي��ة. من 
املدير العام  جهته، قال “�صاتي�ض خانا”، 
واخلدمات  للمعل�مات  الفجر  ل�صركة 
تك�ن  اأن  “ي�صعدنا  للمعر�ض:  املنظمة 
راعيتان  م�����ص��ر  و”�صكاراب”  دوك�����اب 
العربية.  وال��ك��اب��الت  الأ���ص��الك  ملعر�ض 

ا�صرتاتيجية  م��ن�����ص��ة  احل������دث  وي���ع���د 
لت�صهيل احل�ار بني املتخ�ص�صني يف هذا 
اأحدث  لعر�ض  فر�صة  ويعطي  القطاع، 
املنتجات. وباعتباره واحداً من املعار�ض 
والكابالت،  لالأ�صالك  الرائدة  الدولية 
الالعبني  مل�صاركة  للغاية  �صعداء  نحن 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ني يف ه����ذه ال�����ص��ن��اع��ة خالل 
ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا احل���دث ال���رائ���د«. وت���زّود 
والأ�صالك  الكابالت  خمتلف  “دوكاب” 
ال��ب��ارزة داخ���ل دولة  امل�صاريع  ل��ع��دد م��ن 
الإمارات العربية املتحدة وعلى امل�صت�ى 
اأكرب  ال����دويل، مب��ا يف ذل���ك، بع�ض م��ن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  امل�صاريع 

كربج خليفة ومرتو دبي وق�صر الإمارات 
وحلبة  والنخلة  واأتالنت�ض  العرب  وبرج 
مر�صى يا�ض.  وتتمثل “�صكاراب م�صر” 
بدورها  يف املعر�ض من خالل عار�صني 
م�صاركني مثل مايليفر فنلندا، ونيه�ف 
فرن�صا،  واإيفا  اإ�صبانيا،  ا�صتيفي�ض  اأملانيا، 
وماغ النم�صا، وينداك النم�صا.  ور�ّصخ هذا 
م�صت�ى  على  مكانته  التجاري  املعر�ض 
ي��ق��دم من�صة هامة  اأن����ه  ح��ي��ث  ال���ع���امل، 
خالل  من  ال�صناعة  يف  الالعبني  لكبار 
ال�ص�ق،  يف  التكن�ل�جيا  اأح��دث  عر�صه 
الختبار  واإج�����راءات  امل�����اد،  ع��ن  ف�صاًل 
املتن�عة.  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وال���ت���ن���ظ���ي���م، 

و����ص����ف ي�����ص��ل��ط احل�����دث ال�������ص����ء على 
اأحدث  وت���ف��ري  ال�صناعة  تفا�صيل  اأدق 
والتكن�ل�جية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ت���ط����رات 
ويهدف  امل��ب��ت��ك��رة.  ال�����ص��ن��اع��ة  ه����ذه  يف 
من  اأك��رث  ل�صت�صافة  التجاري  املعر�ض 
واإقليمية  دول��ي��ة  جت��اري��ة  عالمة   100
19 دول��ة، وي�فر فر�صة  اأك��رث من  من 
مثالية للت�ا�صل مع رواد ال�صناعة من 
خ���الل ت��ب��ادل الأف���ك���ار وم��ع��رف��ة اأحدث 
الأعمال  واجتاهات  والتكن�ل�جيا  امل���اد 
وتاأثريها املحتمل على الأعمال. وقالت 
روبا�صري �صينغ، مديرة املعر�ض: يعترب 
العربية  وال��ك��اب��الت  الأ���ص��الك  معر�ض 

اأحد اأهم مك�نات معر�ض تكن� 2017. 
اللتان  م�����ص��ر  و����ص���ك���اراب  دوك������اب  وم����ع 
املعر�ض، نحن واثق�ن من  ترعيان هذا 
من�صة  مبثابة  �صيك�ن  احل���دث  ه��ذا  اأن 
متميزة  عالقات  وبناء  للت�ا�صل  رائ��دة 
املمار�صات  اأف�صل  ومناق�صة  ال�ص�ق  يف 
والجت����اه����ات يف ه����ذه ال�����ص��ن��اع��ة. وقد 
والكابالت  الأ����ص���الك  م��ع��ر���ض  اك��ت�����ص��ب 
ال���ع���رب���ي���ة ال���ك���ث���ري م����ن اله����ت����م����ام من 
املتخ�ص�صني يف هذا القطاع، ونحن على 
يعزز  �ص�ف  العام  ه��ذا  املعر�ض  ب��اأن  ثقة 
ك��ب��ري. وي�صم  ب�صكل  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  من��� 
معر�ض تكن� 2017 قطاعات خمتلفة 
ويعر�ض  ال��ت��ح���ي��ل��ي��ة،  ال�����ص��ن��اع��ات  يف 
املبتكرة  التقنيات  من  وا�صعة  جمم�عة 
وتكن�ل�جيا  الذكية  والآلت  واملتط�رة، 

امل�اد.

ال�صباب وتط�ير اأعمالهم و�صركاتهم.
ويف ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع 
اأه��م��ي��ة ايجاد  وال���ه���داي���ا واأك�������دوا ع��ل��ى 
زيادة  على  ت�صاعد  م�صتقبلية  ���ص��راك��ات 
ال��ن��م��� الق��ت�����ص��ادي ب��ني ال��ط��رف��ني كما 
ق����ام ال����ف���د ب����زي����ارة م�������ص���روع ال������زوراء 
على  لل�ق�ف  ب��الإم��ارة  ال��رائ��د  امل�صروع 
اه���م ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة والط����الع عليها 

والتعرف على مراحل تنفيذه.

و�صتقدم  امل�صتقبلية.  العق�د  ت���داول  لعمليات  امل��ايل  العائد  مل�صاعفة 
واإعمار  للت�زيع  اأدن���ك  لأ�صهم  ال�ص�ق  �صناعة  خدمات  كابيتال  �صعاع 
امل�صتقبلية  العق�د  جلميع  تفعل  كما  ال�صي�لة  ت�صهيل  اأج��ل  من  م�لز 
التنفيذي  الرئي�ض  دبي. وقال حامد علي  نا�صداك  املفردة يف  لالأ�صهم 
تن�ع  م��ن  م��زي��دا  واإع��م��ار م�لز  للت�زيع  اأدن����ك  تقدم  دب��ي:  لنا�صداك 
للعق�د  �ص�قنا  يف  مركزهم  حتديد  اأو  للتح�ط  للم�صتثمرين  الفر�ض 
امل�صتقبلية لالأ�صهم مبا يف ذلك حتقيق اأرباح �ص�اء عند انخفا�ض قيمة 
خمتلف  يف  اأعمالهما  بف�صل  وذل��ك  ارتفاعها  عند  اأو  الرئي�صي  ال�صهم 
و�صن�ا�صل  الب�ر�صات  خمتلف  يف  واإدراجاتهما  ال�صناعية  القطاعات 
املنتجات  م��ن  امل��زي��د  اإ���ص��اف��ة  ط��ري��ق  ع��ن  للم�صتقات  من�صتنا  ت��صعة 
ا�صتنادا اإىل الأ�ص�اق الإماراتية والأ�ص�اق الإقليمية الأخرى يف الأ�صهر 
 2017 اأكت�بر  يف  اأعلنت  قد  دبي  نا�صداك  وكانت  القادمة.  والأع����ام 
عن اإبرام اتفاقيات مع اإم اإ�ض �صي اآي و�ص�ق دبي املايل و�ص�ق اأب�ظبي 
لالأوراق املالية والتي مب�جبها �صتطلق الب�ر�صة عق�دا م�صتقبلية على 

م�ؤ�صرات اأ�صهمها. 

•• دبي -وام: 

برتول  �صركة  اأ�صهم  على  م�صتقبلية  عق�دا  الي�م  دبي  نا�صداك  تطلق 
م�لز  اإعمار  وجمم�عة  للت�زيع”  “اأدن�ك  للت�زيع  ال�طنية  اأب�ظبي 
لتمكني امل�صتثمرين من التداول بناء على ن�صاط �صعر اأ�صهم ال�صركتني 
وهي  للت�زيع  اأدن���ك  اأ�صهم  ت��درج  اأن  املقرر  وم��ن  القادمة.  الأ�صهر  يف 
م�صغل رائد ملحطات خدمة ال�ق�د بالتجزئة يف �ص�ق اأب�ظبي لالأوراق 
املالية ADX غدا عقب طرح عام اأويل جمعت اأدن�ك من خالله 3.1 
مليار درهم واأدرجت اأ�صهم اإعمار م�لز يف �ص�ق دبي املايل DFM يف 
اأكت�بر 2014 بعدما جمعت 5.8 مليار درهم يف طرحها العام الأويل. 
اإ�صافة ال�صركتني البارزتني اأحدث ت��صعات �ص�ق نا�صداك دبي  ومتثل 
للم�صتقات والتي �صت�صم بدءا من الغد عق�دا م�صتقبلية لالأ�صهم املفردة 
على اأ�صهم 16 �صركة رائدة مدرجة يف الإمارات بعدما كانت ت�صم اأ�صهم 
�صبع �صركات عند افتتاحها يف �صبتمرب 2016 وجتذب �ص�ق امل�صتقات 
املالية  الرافعة  من  ي�صتفيدون  الذين  امل�صتثمرين  من  كبريا  ن�صاطا 
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املال والأعمال

من�شور بن زايد يفتتح معر�س »�شيال ال�شرق االأو�شط 2017 « يف اأبوظبي •• اأبوظبي-وام: 

اف��ت��ت��ح ���ص��م��� ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص���ر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الرئا�صة  �����ص�����ؤون  وزي�����ر  ال���������زراء 
رئي�ض جمل�ض اإدارة جهاز اأب�ظبي 
فعاليات  ام�����ض  الغذائية  للرقابة 
الأو�صط  ال�صرق  “�صيال  معر�ض 
املتخ�ص�ض  احل���دث   -  ”2017
والأ�صرع من�ا على م�صت�ى املنطقة 
وامل�صروبات  الأغ����ذي����ة  ق���ط���اع  يف 
برعاية  يقام  وال���ذي   - وال�صيافة 
اأب�ظبي  ج��ه��از  م��ن  ا�صرتاتيجية 
مع  وبالتن�صيق  الغذائية  للرقابة 

دائرة الثقافة وال�صياحة.
ح�صر الفتتاح - يف مركز اأب�ظبي 
ال�طني للمعار�ض - معايل مرمي 
املهريي  ح��ارب  �صعيد  حممد  بنت 
عبداهلل  و�����ص����ع����ادة  دول������ة  وزي��������رة 
امل�صع�د رئي�ض املجل�ض ال�صت�صاري 
ال���ط��ن��ي وم��ع��ايل ال��دك��ت���ر اأحمد 
العام  الأم������ني  امل����زروع����ي  م���ب���ارك 
ل��ل��م��ج��ل�����ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي وم���ع���ايل 
اخلييلي  خمي�ض  م��غ��ري  ال��دك��ت���ر 
رئي�ض دائرة تنمية املجتمع ومعايل 
ال�صيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد 
رئي�ض دائرة ال�صحة ومعايل فالح 
حم��م��د الأح���ب���اب���ي رئ��ي�����ض دائ����رة 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
الرميثي  ث����اين  حم��م��د  و����ص���ع���ادة 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
�صعيد  و���ص��ع��ادة  اأب���ظ��ب��ي  و�صناعة 
البحري العامري مدير عام جهاز 

اأب�ظبي للرقابة الغذائية.
واأكد �صم� ال�صيخ من�ص�ر بن زايد 
اآل نهيان اأن اإمارة اأب�ظبي متتلك 
ومزايا  م��ت��ط���رة  ت�صريعية  ب��ن��ي��ة 
يف  لال�صتثمار  حم��ف��زة  تف�صيلية 
جم���ال ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة مما 
العربية  الع�ا�صم  تت�صدر  يجعلها 
وال���ع���امل���ي���ة ال�����رائ�����دة يف اج���ت���ذاب 
وامل�صاريع  والأع�����م�����ال  امل���ع���ار����ض 
القت�صادية ال�صخمة ل �صيما تلك 
جانب  اإىل  ال��غ��ذاء  يف  املتخ�ص�صة 
للمخزون  ب��اإدارت��ه��ا  الإم����ارة  متيز 
الغذاء  واإم�����دادات  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي 
مبا يعزز ركائز القت�صاد ال�طني 

وي�صمن رفاهية الفرد واملجتمع.
واأع��رب �صم�ه عن فخره بدخ�ل   
جديدة  اإماراتية  غذائية  منتجات 
ال�طني  امل��ن��ت��ج  ق�����درة  م����ؤك���دا   ..

اأرا�شي دبي  ت�شل اإىل باكو �شمن جولتها العقارية
•• دبي – الفجر:

ال���ع���ق���اري���ة  اإط����������ار ج����ل���ت���ه���ا  يف 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا دائ�����رة الأرا����ص���ي 
دب�����ي، م���ن خالل  والأم��������الك يف 
ذراعها ال�صتثماري مركز ت�صجيع 
واإدارة ال�صتثمار العقاري، و�صلت 
اجل�لة م�ؤخًرا اإىل باك�، عا�صمة 
جمه�رية اأذربيجان، �صمن اأجندة 
اإع��داده��ا م�صبًقا لختيار عدد  مت 
العامل  امل�صتهدفة ح�ل  املدن  من 
لت�صجيع ال�صتثماري العقاري يف 

اأمارة دبي.
ال�فد  زي��ارة  الي�م الأول من  ويف 
العقارية  اجل����ل���ة  يف  امل�������ص���ارك 
دبي  اأرا�صي  �صاركت  الرتويجية، 
يف امل���ع���ر����ض وامل������ؤمت�����ر ال�����دويل 
الثالث لال�صتثمار العقاري الذي 
ا�صت�صافته العا�صمة الأذربيجانية 

باك�.
وت��راأ���ض وف��د اأرا���ص��ي دب��ي خالل 
ه��ذه ال��زي��ارة �صعادة م��اج��دة علي 
را�صد، م�صاعد املدير العام ورئي�ض 
ال�صتثمار  واإدارة  ت�صجيع  مركز 
ال�صتثماري  ال�������ذراع  ال���ع���ق���اري 
لأرا����ص���ي دب����ي، ح��ي��ث ���ص��ارك��ت يف 
�صعادة  ب��رف��ق��ة  امل��ع��ر���ض  اف��ت��ت��اح 
اأفاز، رئي�ض اللجنة  ح�صن�ف كرم 
يف  العقارية   لل�ص�ؤون  احلك�مية 
جمه�رية اأذربيجان. وح�صر هذا 
امل�صاركة  اجل��ه��ات  ممثل�  احل��دث 
الفتتاح  تخلل  حيث  واملنظم�ن، 
واملن�صات  امل���ع���ر����ض  يف  ج�����ل����ة 
زي�����ارة  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  امل�������ص���ارك���ة، 
امل�صاركني  امل���ط����ري���ن  م��ن�����ص��ات 
من دب��ي. وق��ّدم وف��د اأرا���ص��ي دبي 
م��صًعا  ���ص��رًح��ا  امل��ع��ر���ض  ه���ذا  يف 
امل�صاريع  عن  ال�صي�ف  كبار  اأم��ام 
امل��ع��رو���ص��ة واجل��ه��ات امل�����ص��ارك��ة يف 

املعر�ض.
�صهد  ال�����ذي  ال���ث���اين  ال���ي����م  ويف 

�صعادة  األ���ق���ت  امل����ؤمت���ر،  ان���ط���الق 
رئي�صية  كلمة  را�صد  علي  ماجدة 
امل�صاركة،  ال�������دول  وف�������د  اأم�������ام 
واأع�������رب�������ت ف���ي���ه���ا ع�����ن ام���ت���ن���ان 

تلقتها  ال���ت���ي  ل���ل���دع����ة  ال����دائ����رة 
وامل�ؤمتر،  املعر�ض  يف  للم�صاركة 
اأن ح�ص�ر وفد رفيع  اإىل  م�صرية 
امل�صت�ى ميثل اأرا�صي دبي يعك�ض 

م�صاعيها جلعل دبي وجهة عاملية 
لال�صتثمار العقاري.

دائ���رة  “ي�صر  ���ا:  اأي�������صً واأ����ص���اف���ت 
الأرا�������ص������ي والأم�����������الك يف دب���ي 

وم�ؤمتر  معر�ض  يف  يف  امل�صاركة 
لال�صتثمار  ال�����دويل  اأذرب���ي���ج���ان 
قطاع  ومتثيل  ب��اك���،  يف  العقاري 
العقارات يف دبي من خالل مركز 
ت�صجيع واإدارة ال�صتثمار العقاري. 
الرئي�صي يف هذا  كان هدفنا  لقد 
دبي،  عقارات  احل��دث، ه� متثيل 
م�صلحة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
ت��ت��م��ث��ل يف تقدمي  وط��ن��ي��ة ع��ل��ي��ا، 
لإم���ارة  وم�صرقة  واق��ع��ي��ة  ���ص���رة 
ت�فرها  ترحيبية  وبيئة  جميلة، 
جميع  م��ن  وامل�صتثمرين  ل��ل��زوار 

اأنحاء العامل«.
واأك������دت م���اج���دة ع��ل��ى را����ص���دة يف 
كلمتها على حقيقة اأن اأرا�صي دبي 
ل ترتدد مطلًقا يف تقدمي خمتلف 
للم�صتثمرين  ال����دع����م  اأ����ص���ك���ال 
فهم  على  مل�صاعدتهم  املحتملني 
ب�صكل  دب����ي  يف  ال���ع���ق���ارات  ����ص����ق 
اأف���������ص����ل.  و����ص���ه���د احل������دث قيام 
وف���د ال���دائ���رة ب��ت��ق��دمي ع���دد من 
العرو�ض الت��صيحية، حيث قدم 
العر�ض الأول ماجد �صقر املري، 
مدير اأول اإدارة الرتويج العقاري 
ال�صتثمار  ت�����ص��ج��ي��ع  م���رك���ز  يف 
واإدارة ال�صتثمار العقاري  ودارت 
حماوره ح�ل ال�صتثمار العقاري 
يف دب���ي واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة من 
الدائرة للم�صتثمرين العقاريني. 
ومت ت��ق��دمي ال��ع��ر���ض ال��ث��اين من 
اأم������ني ال����رتوي����ج ال����ع����ق����اري، مع 
ت�صليط ال�ص�ء فيه على اخلدمات 
للم�صتثمر  املقدمة  والم��ت��ي��ازات 

الأذربيجاين.
�صعادة  ق����ام  احل������دث،  خ���ت���ام  ويف 
اأفاز، رئي�ض اللجنة  ح�صن�ف كرم 
العقارية  ل��ل�����ص���ؤون  احل��ك���م��ي��ة 
بتكرمي  اأذرب��ي��ج��ان  جمه�رية  يف 
�صعادة ماجدة على را�صد، يف حني 
تكرمي  على  دبي  اأرا�صي  حر�صت 

اجلهة املنظمة للحدث.

الن�صاطات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ث��الث��ة 
م��ع م�صاركة  خ��ا���ص��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأكرث من 24 األف زائر وخبري يف 
 25% تبلغ  ب��زي��ادة  ال��غ��ذاء  قطاع 
ع��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وال����ذي ي�صهد 
وتزايدا  قيا�صية  م�����ص��ارك��ة  اأي�����ص��ا 
م��ل��ح���ظ��ا يف ع����دد امل�������ص���ارك���ني يف 

ج�ائز �صيال لالبتكار.
واأ�����ص����اف اأن�����ه ���ص��ي��ت��م ع���ر����ض 30 
منتجا متاأهال للت�صفيات النهائية 
لالبتكار  امل��خ�����ص�����ص��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
احلالية  ال��ن�����ص��خ��ة  اأن  م����ؤك���دا   ..

الغذاء  ل��ق��ط��اع  حقيقية  مم��ك��ن��ات 
ت�����ص��ه��م يف اإي����ج����اد ت���ن����ع اأك�����رب يف 
الفج�ة  وتقليل  والطلب  العر�ض 
املنتجات  م��ك��ان��ة  وت���ع���زز  ب��ي��ن��ه��م��ا 

ال�طنية يف ال�ص�ق العاملية.
يت�صمن  امل���ع���ر����ض  اأن  واأ������ص�����اف 
العديد من الن�صاطات املقامة على 
جديدة  رق��م��ي��ة  كمن�صة  ه��ام�����ص��ه 
 & ت�����ص��رف عليها جم��ل��ة داي��ن��ي��ن��غ 
ن��اي��ت لي��ف اأب���ظ��ب��ي وال��ت��ي ت�فر 
م���ع نظرة  ل���الت�������ص���الت  اأر����ص���ي���ة 
حتليلية للدور الذي تلعبه و�صائل 
والعالقات  الجتماعي  الت�ا�صل 
وتفاعالت  وال���ت�������ص����ي���ق  ال���ع���ام���ة 
اأ�صحاب  م�����ص��اع��دة  يف  امل��ل��ه��م��ني 

املطاعم.
هذا  امل���ع���ر����ض  ت���ف���رد  اإىل  ول���ف���ت 
من  املبا�صر  البيع  باإمكانية  العام 
لتمهيد  العار�صني  من�صات  على 
الطريق اأمام فر�ض جتارية جديدة 
ال�ص�اء  ع��ل��ى  وامل�����ص��رتي��ن  ل��ل��ب��اع��ة 
منتجا   80 وج����د  اإىل  م�صريا   ..
وم�ردا للتم�ر من 12 دولة ح�ل 
ال���ع���امل م�����ص��ارك��ة يف امل��ع��ر���ض من 
ال�صع�دية  العربية  اململكة  �صمنها 
وال�ص�دان  عمان  و�صلطنة  وم�صر 
وفل�صطني  وت�����ن���������ض  وامل������غ������رب 
اأمام  الفر�صة  يتيح  مم��ا  والأردن 
امل�صاركني للتعرف على الجتاهات 
امل�صتقبلية لهذا القطاع وا�صت�صافة 
اأبطال �صيال العامليني الرائدين يف 
اأنح�اء  جمال البتكار من جمي������ع 

العامل.
ثالث  تنظيم  اإىل  القا�صمي  ون���ه 
خالل  بالقه�ة  خا�صة  م�صابقات 
اأيام املعر�ض �صمن بط�لة الإمارات 
اأكرث  مب�صاركة  للقه�ة  ال�طنية 
من 50 متناف�صا من جميع اأنحاء 
العار�صني  كبار  من  و20  الدولة 

من �صناعة القه�ة املتخ�ص�صة.
ال�صرق  ���ص��ي��ال  م��ع��ر���ض  وي��ن��ع��ق��د 
الأو�����ص����ط ه����ذا ال���ع���ام ب���دع���م من 
جتارة  غ��رف��ة   .. امل�صيف  ال��راع��ي 
جنان   .. املا�صي  وال��راع��ي  اأب�ظبي 
 .. الف�صيني  وال��رع��اة  لال�صتثمار 
مركز خدمات املزارعني يف اأب�ظبي 
وال��رواف��د وال��رع��اة الربونزيني .. 
�صيف�د  دي��ب  ذا  و�صركة  دب��ي  م��اي 
�صهادات احلالل..  راع��ي تقدمي  و 
للم�ا�صفات  الإم������������ارات  ه���ي���ئ���ة 

واملقاي�ض.

يف  وال���ري���ادة  التميز  حتقيق  ع��ل��ى 
ال�صلة  ذات  كافة  الدولية  املحافل 
مل�اكبته  ن��ظ��را  ال���غ���ذاء  مب��ج��الت 
التط�ر والتقدم يف عمليات الإنتاج 
.. م�صريا اإىل النجاحات املتالحقة 
ال�صركات  منتجات  حققتها  ال��ت��ي 
ال�طنية الرائدة يف جمال البتكار 
يف  الغذائية  وال�صناعات  الغذائي 

الن�صخ ال�صابقة للمعر�ض.
ولفت �صم�ه اإىل اأهمية “ معر�ض 
اأب�ظبي للتم�ر” باعتباره فر�صة 
حقيقية للتقاء اأبرز املتخ�ص�صني 

والفاعلني يف قطاع التم�ر لتبادل 
اخلربات والتجارب وتنمية الإنتاج 
ولك�نه  امل��ه��م��ة  ال�����ص��ن��اع��ة  ل���ه���ذه 
من�صة مثالية للم�ردين تتيح لهم 
فر�صة مقابلة نخبة من العالمات 
وب�صفته  ال�������ص���ي���اف���ة  ق����ط����اع  يف 
العامل  م�����ص��ت���ى  ع���ل���ى  ال����ح���ي���د 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  املخ�ص�ض 

جمال مبيعات التم�ر.
واأ�صاد �صم�ه مببادرة جهاز اأب�ظبي 
ب�عام  اخل��ا���ص��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرقابة 
اخل��ري وال��ت��ي �صريفد اجل��ه��از من 

من  امل��زي��د  ت�صتقبل  امل��ع��ر���ض  م��ن 
من  امل��زي��د  وت�صتقطب  امل�����ص��ارك��ات 
للمعر�ض  امل�����ص��اح��ب��ة  ال��ن�����ص��اط��ات 
ال�صحية  امل���ن���ت���ج���ات  ج���ن���اح  م���ث���ل 
املقامة  ك�زين”  و”ل  والع�ص�ية 
على م���دار ث��الث��ة اأي���ام ك��ج��زء من 
للماأك�لت”  اأب�ظبي  مهرجان   “
عاملية كبرية  م�صاركة  ت�صهد  حيث 
ت�صمل اأكرث من األف �صركة عاملة 
وال�صراب  ال���ط���ع���ام  ق���ط���اع���ات  يف 
وامل��ع��دات م��ن اأك��رث م��ن 40 دولة 
منتجاتهم  اأح������دث  ل���ص��ت��ع��را���ض 

خاللها م�صروع “ حفظ النعمة “ 
يف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
اأن  م���ؤك��دا   .. الغذائية  باملنتجات 
الأع��م��ال اخل��ريي��ة �صمة ب���ارزة يف 
م�����ص��رية ال��دول��ة احل��اف��ل��ة باخلري 
ف���ارق���ة يت�صم  وال��ع��ط��اء وع���الم���ة 
باأفراده  الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  ب��ه��ا 

وم�ؤ�ص�صاته.
من جهته اأكد املهند�ض ثامر را�صد 
املنظمة  اللجنة  رئي�ض  القا�صمي 
اأن  الأو�صط  ال�صرق  �صيال  ملعر�ض 
اأيامه  م���دار  على  ي�صهد  امل��ع��ر���ض 

بجانب  املتخ�ص�صة  وخ��دم��ات��ه��م 
ومناق�صات  امل�����ص��رتي��ن  ب���رن���ام���ج 
الطاولة  ع��ل��ى  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن 
ال�صرق  وم����ن����ت����دى  امل�������ص���ت���دي���رة 

الأو�صط للغذاء.
واأ�صار القا�صمي اإىل حر�ض املعر�ض 
العديد  ا�صتقطاب  على  العام  هذا 
الإماراتيني  الأع����م����ال  رواد  م���ن 
وال��ع��امل��ي��ني م���ن امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 
الأمر  الغذائية  ال�صناعات  جمال 
التظاهرة  ه��ذه  م��ن  يجعل  ال���ذي 
القت�صادية فر�صة مهمة لت�فري 

•• دبي-وام:

اأبحاث وم�صنعي  ال�صن�ي جلمعية  واملنتدى  الجتماع  ك�صف 
 PHRMAG اخلليجية«  ال�صيدلنية  امل�صتح�صرات 
اأن قطاع �صناعة الأدوي��ة يف دولة الإم��ارات بلغ يف   «  2017
اأن ي�صهد  9.61 مليار درهم ومن املت�قع  2016 نح�  عام 
زيادة بن�صبة 8 باملائة لي�صل اإىل 14.11 مليار درهم بحل�ل 
عام 2021. واكد املنتدى املقام يف فندق �صانغريال دبي حتت 
رعاية �صم� ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكت�م نائب حاكم دبي 
“تعزيز  �صعار  حتت  بدبي  ال�صحة  هيئة  رئي�ض  املالية  وزي��ر 
الإن�صان”  ب�صحة  للنه��ض  املعرفة  على  القائم  القت�صاد 
..�صرورة تعزيز دور ال�صناعة الدوائية امل�صتندة اإىل الأبحاث 
الفاعلة  ال�صراكة  وتفعيل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف 
على  القائم  القت�صاد  بناء  و  الدوائية  ال�صناعات  جم��ال  يف 
املعرفة . ح�صر افتتاح احلدث معايل حميد حممد القطامي 
رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير العام لهيئة ال�صحة بدبي و�صعادة 
ل�صيا�صة  امل�����ص��اع��د  ال���ك��ي��ل  الأم����ريي  اأم���ني ح�صني  ال��دك��ت���ر 
ال�صحة العامة والرتاخي�ض ب�زارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
وع���دد م��ن امل�����ص���ؤول��ني وامل��ع��ن��ي��ني وروؤ����ص���اء ���ص��رك��ات الأدوي����ة 

امل�صاركة يف املنتدى.
وقال القطامي خالل كلمة الفتتاح اإن �صناعة الدواء حققت 
طفرات ن�عية على امل�صت�ى اخلليجي خالل العق�د املا�صية 
م�صت�ى  على  ���ص���اء  العاملية  املتغريات  م�اكبة  م��ن  ومتكنت 
البح�ث الدوائية اأو الإنتاج وذلك من خالل ال�صراكات التي 

جنحت يف تك�ينها مع ال�صركات الرائدة يف العامل .
الإم����ارات جنحت يف احت�صان ك��ربى �صركات  اأن دول��ة  واأك���د 
بناءة  اأر�صية  ما جعلها  العامل  ال��دواء يف  وم�ؤ�ص�صات �صناعة 
املنظ�مة  ع�صب  متثل  ال��ت��ي  املهمة  ال�صناعة  ه��ذه  لتعزيز 
ال�صركات  ب��ه  ت��ق���م  ال���ذي  الكبري  ال���دور  اإىل  لف��ت��ا  ال�صحية 
املميزة يف تط�ر �صناعة  واإ�صهاماتها  ال�صاأن  ال�طنية يف هذا 

الدواء.
وذك���ر م��ع��ايل ال��ق��ط��ام��ي اأن م��دي��ن��ة دب���ي وف���رت ال��ع��دي��د من 
الفر�ض ال�صتثمارية التي اأوجدت من�صة حي�ية لإنتاج وجتارة 
الدواء وامل�صتح�صرات ال�صيدلنية على م�صت�ى املنطقة لفتا 
من  املزيد  ا�صتقطاب  على  تعمل  بدبي  ال�صحة  هيئة  اأن  اإىل 
ال�صتثمارات اخلا�صة ببح�ث واإنتاج الدواء مبا يتما�صى مع 
التط�ر ال�صريع الذي ي�صهده القطاع ال�صحي يف دبي. ومن 
اإنه متا�صيا  اأمني ح�صني الأمريي  جهته قال �صعادة الدكت�ر 
مع روؤية القيادة الر�صيدة وال�صرتاتيجية ال�طنية لالبتكار 

التي تدعم تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية املبتكرة للجميع 
تركز وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع على النهج الذي يتمح�ر 
بتقدمي  ال����زارة  التزام  م�ؤكدا  املري�ض  �صالمة  اأهمية  ح���ل 
�صكان  اإىل  ال��ع��امل  م�صت�ى  على  �صحية  رع��اي��ة  نظام  اأف�صل 
دولة الإمارات و�صعي حك�مة الإمارات -من اأجل حتقيق هذه 
ال�صراكات مع  املزيد من اجله�د وعقد  ب��ذل  اإىل  الأه���داف- 
القطاعني  من  والعاملية  املحلية  وال�صلطات  اجلهات  خمتلف 
عاملية.  مبتكرة  �صحية  رع��اي��ة  نظم  لإن�صاء  واخل��ا���ض  ال��ع��ام 
وذكر اأن �صناعة امل�صتح�صرات ال�صيدلنية تعد اأكرب �صناعة 
يف العامل تعتمد على جمال البح�ث والتط�ير من�ها اإىل اأن 
 160 اإىل  املت�قع على هذه ال�صناعة ي�صل  اإجمايل الإنفاق 
مليار دولر اأمريكي بحل�ل عام 2020 م�صريا اإىل اأن قطاع 
�صناعة الأدوية يف دولة الإمارات ي�ا�صل النم� ب�صرعة حيث 
9.61 مليار درهم ومن املت�قع اأن  بلغ يف عام 2016 نح� 
مليار   14.11 اإىل  لي�صل  يف  باملائة   8 بن�صبة  زي��ادة  ي�صهد 

درهم بحل�ل عام 2021.
وب����دوره اأع����رب ال��دك��ت���ر ي��ع��ق���ب ح���داد رئ��ي�����ض امل��ن��ت��دى عن 
وهيئة  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  مع  بالتعاون  �صعادته 
البحث  اأن�����ص��ط��ة  ت��ع��زي��ز  يف  وم�صاهمة  ل��دع��م  ب��دب��ي  ال�صحة 
والبتكار يف �صناعة الأدوية يف الإمارات م��صحا اإنه من اأجل 
ت�فري  اإىل  الرامية  الإم����ارات  دول��ة  حك�مة  اأه���داف  حتقيق 
خدمات رعاية �صحية عالية اجل�دة نق�م بدورنا يف املنتدى 
امل�صتح�صرات  وم�صنعي  اأبحاث  جلمعية  ال�صن�ي  والجتماع 
الأع�صاء  ملختلف  اقرتاحات  بتقدمي  اخلليجية  ال�صيدلنية 
امل�صاركني من القطاعني العام واخلا�ض بالدولة مبا يف ذلك 
التجارة  وغ��رف  بالرتاخي�ض  واملتخ�ص�صة  الطبية  اجلهات 
والبلديات وامل�انئ واجلمارك واجلهات املتخ�ص�صة بالأبحاث 
تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيدلنية  امل�صتح�صرات  و�صناعة 

ت��صيات لتنفيذ الق�انني املتعلقة بالقطاع ال�صيدلين.
و�صهد املنتدى مناق�صة عدد من املحاور امللحة يف هذا القطاع 
امل�صتح�صرات  لقطاع  الن�عية  امل�صاهمات  قيمة  فيها  مب��ا 
لكل من  املبتكرة  والأدوي��ة  املبتكرة  البي�ل�جية  ال�صيدلنية 
جمعية  تن�صده  ال��ذي  وال���دور  واملر�صى  والقت�صاد  املجتمع 
اخلليجية  ال�����ص��ي��دلن��ي��ة  امل�����ص��ت��ح�����ص��رات  وم�صنعي  اأب���ح���اث 
ك�صريك للجهات املتخ�ص�صة يف الرعاية ال�صحية يف منطقة 
اأبحاث  جلمعية  ال�صن�ي  واملنتدى  الجتماع  واأقيم  اخلليج. 
لتنظيم  اندك�ض  �صركة  بتنظيم  ال�صيدلنية  امل�صتح�صرات 
امل�ؤمترات واملعار�ض - الع�ص� يف اندك�ض القاب�صة وبدعم من 

هيئة ال�صحة بدبي ووزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.

مليار درهم حجم قطاع  9.61
 �شناعة االأدوية يف االإمارات 2016 
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املال والأعمال

والإقبال  ال�صتثنائي  الطلب  اأن  واك��د 
ال�صركة  ال��ك��ب��ري ع��ل��ى الك��ت��ت��اب ج��ع��ل 
تقّرر زيادة الن�صبة املخ�ص�صة ل�صريحة 
اإىل   5% م���ن  الأف�������راد  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
وذلك  ال���ط���رح،  اإج���م���ايل  م���ن   10%
اأكرب عدد ممكن  اأمام  لإتاحة الفر�صة 
هذه  م��ن  لال�صتفادة  امل�صتثمرين  م��ن 

الفر�صة الإ�صتثمارية املتميزة.
وتف�صياًل فقد ت�صمنت م�ؤ�صرات جناح 
الطرح اجلزئي ل�صركة ادن�ك للت�زيع 
قيمة الم�ال التي اكتتب بها الفراد و 
التي بلغت نح� 3.5 مليار درهم وكان 
اأكرث من ن�صفها عبارة عن مت�يل ذاتي 

ولي�ض من قبل البن�ك.

•• اأبوظبي-وام:

ل�صركة  اجلزئي  الطرح  عملية  حققت 
لناحية  كبريا  جناحا  للت�زيع  ادن����ك 
منح دف��ع��ة ق���ي��ة لقطاع راأ����ض امل���ال يف 
امارة اأب�ظبي والمارات ب�صكل عام من 
خالل ادراج ح�صة من اأ�صهمها يف �ص�ق 

اأب�ظبي لالوراق املالية.
�صارك�ا يف  الذين  الأف���راد  ع��دد  وو�صل 
الكتتاب ح�ايل 12 األف فرد من 73 
جن�صية وبلغت ن�صبة تخ�صي�ض الأ�صهم 
يف فئة امل�صتثمرين الأفراد ح�ايل 9% 
الرئي�ض  البل��صي  را�صد  بح�صب  وذلك 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص���ق اأب���ظ��ب��ي ل�����الأوراق 

%30 من  اأن  اأي�صا  اأك��د  ال��ذي  املالية 
ع���ن طريق  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  الك���ت���ت���اب���ات مت 
اأو  ال�ص�ق  اإىل  الذهاب  ب��دون  اله�اتف 

البن�ك.
ل�كالة  ت�����ص��ري��ح  يف  ال��ب��ل������ص��ي  وق�����ال 
النجاح  م���ؤ���ص��رات  اإن  الم�����ارات  ان��ب��اء 
يف  الإكتتاب  عملية  عنه  اأ�صفرت  ال��ذي 
�صركة ادن���������ك للت�زي�����ع متعددة حيث 
لأ�صهم  ال��ط��رح  تغطية  ن�صبة  جت���اوزت 
امل�صتهدفة  القيمة  م��رات  عدة  ال�صركة 
امل�ؤهلة لالكتتاب،  بالن�صبة للم�ؤ�ص�صات 
امل�صتثمرين  تغطية  جت���اوزت  ح��ني  يف 
الأفراد 22 �صعف ال�صريحة املخ�ص�صة 

لهم .

التي  الطلبات  ع��دد  ان  البل��صي  وق��ال 
رقم  على  للح�ص�ل  ال�ص�ق  ا�صتقبلها 
م�صتثمر للم�صاركة يف الكتتاب جتاوزت 
3 الف طلب جديد مما يعطي م�ؤ�صرا 
ايجابيا على ان الطلب �صيك�ن مرتفعا 
بعد ادارج ا�صهم ال�صركة للتداول بتاريخ 

13 دي�صمرب اجلاري .
وع����ل����ى ���ص��ع��ي��د امل������ؤ������ص�����رات الخ������رى 
اخل���ا����ص���ة ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ�����ص��ي�����ض قال 
اأب�ظبي  ل�����ص���ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ل����الوراق امل��ال��ي��ة ان���ه وع��ن��د تخ�صي�ض 
التغطية  ب��ل��غ��ت  ف��ق��د  ل����الأف����راد   %5
22 مرة زيادة على الم���ال املطل�بة. 

واعلن البل��صي ان عملية رد الفائ�ض 

اإطالق برنامج توطني جديد لدعم ا�شرتاتيجيات التوطني داخل البنوك

م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي يفتتح فرعني جديدين من فئة »اإك�شربي�س« يف اأبوظبي ودبي

الف فرد من 73 جن�شية �شاركوا يف اكتتاب ادنوك  12

اأق��ل من  اإط���الق الربنامج بعد  وي��اأت��ي 
�صهر على انعقاد الدورة ال� 42 مل�ؤمتر 
امل��ت��داول��ني يف الأ����ص����اق امل��ال��ي��ة، الذي 
نظمته بنجاح يف دبي جمعية الإمارات 
للمتداولني يف الأ�ص�اق املالية بالتعاون 
م���ع الحت�����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��م��ت��داول��ني يف 
الأ�ص�اق املالية، وحظي مب�صاركة املئات 
العاملية  و  املحلية  البن�ك  ممثلي  م��ن 
واخلرباء  ال�صناديق  وم��دراء  والتجار 

املاليني. 
ا�صرتاتيجيات  ال��ربن��ام��ج  و���ص��ي��غ��ط��ي 
والتعليم  وال��ت��دري��ب  امل��ه��ن  تخطيط 
وبرامج امل�ص�ؤولية املجتمعية لل�صركات، 
���ص��ن���ي��ة للبنك  ���ص��ي��ق��دم ج���ائ���زة  ك��م��ا 
تطبيق  و����ص���ي���ب���داأ  ����ص���ج���ال.  الأف�������ص���ل 
املبادرة يف يناير 2018، و�صرتكز على 
على  الإم���ارات  دول��ة  م�اطني  اإنتاجية 
املال  اأ�ص�اق  يف  بالعمل  الط�يل،  امل��دى 

و اخلزينة يف اأنحاء الإمارات. 
وتاأ�ص�صت جمعية الإمارات للمتداولني 
 2011 املالية يف دي�صمرب  الأ�ص�اق  يف 
بهدف اأن ت�صبح جهة تربط بني القطاع 

•• دبي-الفجر: 

للمتداولني  الإم����ارات  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
اإط��الق برنامج  يف الأ���ص���اق املالية عن 
لت�صجيع  الرامي  الأمثل  الت�طني  اأداء 
تطبيق  املحلي يف  البن�ك  ودع��م قطاع 

ا�صرتاتيجيات ت�طني فعالة. 
وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج، ال���ذي اأط��ل��ق هذا 
الأ���ص��ب���ع الأح����د 10 دي�����ص��م��رب خالل 
بدبي  ’اأت�ض‘  ف��ن��دق  يف  ع��ق��دت  فعالية 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات وممثلي  ك��ب��ار  ب��ح�����ص���ر 
ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك���م��ي��ة وروؤ����ص���اء البن�ك 
وكبار اخلرباء املاليني، لتهيئة الأر�صية 
خللق  معا  للعمل  القطاع  يف  للعاملني 

م�صتقبل اأف�صل لالإمارات. 
وبت�اجد جمم�عة من البن�ك العاملة 
الفعالية  ت��ط��رق��ت  الإم���������ارات،  داخ�����ل 
امل�اطنني  ت���ظ��ي��ف  اأه���م���ي���ة  مل��ن��اق�����ص��ة 
واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��م وال��ت��ح��دي��ات التي 
ت�����اج����ه ت����ج���ه���ات ال���ت����ط���ني وج������دة 
الت�طني  م��ب��ادرات  تتبعه  ال��ذي  النهج 
على  للت�طني  الإيجابية  وال��ت��اأث��ريات 

اخلزينة والأ�ص�اق املالية. 
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى اط����الق امل���ب���ادرة، �صرح 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال���ه���ا����ص���م���ي،  حم���م���د 
يف  للمتداولني  الإم���ارات  جمعية  اإدارة 

الأ�ص�اق املالية، قائال:
 بعد مناق�صات ومداولت مع اأع�صائنا، 
لح��ظ��ن��ا اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا م���ن قبلهم 
يف  هنا  الن������ع  ه��ذا  من  برنامج  بت�فر 
برغبته�����م  اأخ��ربون�����ا  وق���د  الإم������ارات، 
ب���ت����ظ���ي���ف امل������زي������د م������ن امل�����اط����ن����ني 
ن�اجه  م��ا  غ��ال��ب��ا  لكننا  الإم���ارات���ي���ني،  

العقبات خالل هذه العملية.
وا���ص��اف: متا�صيا م��ع روؤي���ة الإم����ارات 
رفع  يف  ب��امل�����ص��اه��م��ة  ن���رغ���ب   ،2021
البن�ك  يف  فقط  لي�ض  الت�طني  ن�صب 
احلك�مية بل ويف اأ�ص�اق املال اخلا�صة. 
هدفنا يف جمعية الإمارات للمتداولني 
يف الأ�ص�اق املالية ه� ت�صهيل الت�ا�صل 
والعاملية،  املحلية  املالية  اجل��ه��ات  ب��ني 
بالإ�صافة اإىل م�صاركة الأفكار واملعارف 
على  الربنامج  ه��ذا  ي�صاعد  اأن  ون��اأم��ل 

دعم اأع�صائنا.

والهيئات  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  امل�����ايل 
ال�عي  رف��ع  اإىل  بالإ�صافة  احلك�مية، 
العاملية.  والأ����ص����اق  اخل��زي��ن��ة  باأهمية 
اعتمادات  ت�فري  على  اجلمعية  وتركز 
وت���ف��ري تدريبات  ق��ط��اع اخل��زي��ن��ة،  يف 
اجلهة  وتعترب  تكن�ل�جية،  اأو  اأ�صا�صية 

مليون درهم قيمة   662
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي -وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي اأكرث من 662 
 390 بقيمة  مبايعة   255 ت�صجيل  ام�ض  الدائرة  �صهدت  حيث  دره��م  ملي�ن 
 223 و  دره��م  130 ملي�ن  بقيمة  32 مبايعة لالأرا�صي  دره��م منها  ملي�ن 
مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 260 ملي�ن درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي 
10 ماليني  17 ملي�ن درهم يف منطقة ال�صط�ة تليها مبايعة بقيمة  بقيمة 
درهم يف منطقة جمريا الأوىل تليها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم فى منطقة 
اإذ  2 املناطق من حيث عدد املبايعات  جمريا الأوىل. وت�صدرت منطقة اليفرة 
�صجلت 7 مبايعات بقيمة 13 ملي�ن درهم وتلتها منطقة حدائق ال�صيخ حممد 
بن را�صد بت�صجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 ملي�ن درهم وثالثة يف ور�صان الأوىل 
باأهم مبايعات  اأما فيما يتعلق  7 ماليني درهم.  4 مبايعات بقيمة  بت�صجيلها 
دبي  مر�صى  مبنطقة  دره��م  ملي�ن   13 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�صقق 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10.7 ملي�ن درهم يف منطقة جزيرة 2 و 
اأخريا مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة جزيرة 2. وت�صدرت منطقة 
املركا�ض املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 25 مبايعة 
بقيمة 13 ملي�ن درهم تلتها منطقة اخلليج التجاري بت�صجيلها 24 مبايعة 
مبايعة   23 بت�صجيلها  الأوىل  علي  جبل  يف  وثالثة  دره��م  ملي�ن   23 بقيمة 
272 ملي�ن درهم  14 ملي�ن دره��م. و�صجلت الره�نات قيمة قدرها  بقيمة 
منها 10 ره�نات اأرا�صي بقيمة 99 ملي�ن درهم و 51 رهن فلل و�صقق بقيمة 
173 ملي�ن درهم كان اأهمها مبنطقة الثنية الثالثة بقيمة 137 ملي�ن درهم 

واأخرى يف منطقة جممع دبي لال�صتثمار الأول بقيمة 75 ملي�ن درهم.

»نور بنك« يح�شد جائزة »اختيار النقاد كاأف�شل 
عالمة جتارية يف قطاع ال�شريفة االإ�شالمية لالأفراد«

•• دبي-وام:

كاأف�صل عالمة جتارية يف قطاع  النقاد  “اختيار  بجائزة  “ن�ر بنك”  فاز 
ت���زي��ع ج���ائ��ز اخلدمات  خ���الل ح��ف��ل  الإ���ص��الم��ي��ة لالأفراد”  ال�����ص��ريف��ة 
الثانية على  ال�صنة  2017 حيث تعد هذه  الإ�صالمية لالأفراد  امل�صرفية 
الت�ايل التي يف�ز بها البنك بهذه اجلائزة خالل الفعالية التي ا�صت�صافتها 
مقراً  املتحدة  اململكة  من  تتخذ  التي  املالية  اأناليتيكا  كامربيدج  م�ؤ�ص�صة 
امل�صرفية لالأفراد يف  لها. وا�صتلم مف�صل كجيجي رئي�ض ق�صم اخلدمات 
ن�ر بنك اجلائزة بالنيابة عن البنك وبح�ص�ر نخبة ال�صخ�صيات يف القطاع 
امل�����ص��ريف خ��الل احل��ف��ل احل�����ص��ري. ت��اأت��ي ه��ذه اجل��ائ��زة ت��ك��رمي��اً لل�صمعة 
املتنامية لعالمة ن�ر بنك التجارية وحملة “�صارك” التي اأطلقها البنك 
البنك  مينحها  التي  امل�صافة  القيمة  على  ال�ص�ء  بت�صليط  قامت  والتي 
حيث  الإ�صالمية  والقيم  امل��ب��ادئ  م��ع  متا�صياً  ع��ام  ب�صكل  املجتمع  لأف���راد 
اأ�صهمت احلملة يف تعزيز الت�عية بقيم البنك الأ�صا�صية ومت الرتويج لها 

عرب �صبكات الت�ا�صل الجتماعي والإعالنات اخلارجية. 

�شبكة »CNBC« تك�شف خططها امل�شتقبلية
 لل�شرق االأو�شط من مقرها يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ك�صفت �صبكة »CNBC« ام�ض- خالل م�ؤمتر �صحفي يف �ص�ق اأب�ظبي املايل 
اأب�ظبي  ب�ص�ق  مقرها  من  الأو���ص��ط  لل�صرق  امل�صتقبلية  خططها  عن   - العاملي 
�صت�دي�  م��ن  البث  يف  ال�صبكة  و�صتبداأ   . اأب�ظبي  مدينة  قلب  يف  العاملي  امل��ايل 
املقبل  العام  الأول من  الربع  من  اعتباراً  العاملي  امل��ايل  اأب�ظبي  �ص�ق  جديد يف 
فيما تعتزم اأن تبث واحدا من عرو�صها الي�مية لالأعمال من ال�صتيدي� اجلديد 
يف اأب�ظبي .. كما اأنها �صُت�جد املزيد من الربامج الهامة من املنطقة وت��صيع 
ال�صبكة  وتغطية   »Access Middle East« التجاري  امتيازها  من  كل 
لالأحداث الإقليمية. وقال كي �صي �ص�ليفان الرئي�ض واملدير التنفيذي ل�صبكة 
الدولية “تعترب اأب�ظبي قاعدة ممتازة ل�صبكة CNBC يف ال�صرق   CNBC
الأو�صط نظراً لك�نها تت�فر على العديد من الأعمال التجارية الرئي�صية و�صّناع 
تطلعه  “ ..مبديا  املالية  للخدمات  كبرياً  م��رك��زاً  اأنها  كما  املنطقة،  يف  ال��ق��رار 
لنم�  كقاعدة  العاملي  امل��ايل  اأب�ظبي  �ص�ق  ل�صتخدام  امل�صتقبلية  الآف��اق  لروؤية 
تغطية ال�صبكة واجلمه�ر الإقليميني .. وك�صف عن خطط جللب جممل خدمات 
ال�صبكة التجارية اإىل املنطقة والعمل مع الزبائن املحليني على فعاليات واأبحاث 
وحمت�ى جتاري ينا�صب املنطقة. من جانبه قال �صعادة اأحمد علي ال�صايغ رئي�ض 
�ص�ق اأب�ظبي املايل العاملي “ نرحب ب�صبكة CNBC و�صعداء باأن ن�فر من�صة 
لها لت��صيع مدى اأخبارها يف املنطقة “ ..م�صريا اىل ان وج�د CNBC يعزز 
الرائدة دوليا ..وق��ال ان  امل��ال والأع��م��ال  اأب�ظبي ك�احد من مراكز  من م�قع 
�ص�ق اأب�ظبي العاملي �ص�ف ي�صتمر يف لعب دوره لربط الأعمال املحلية والدولية 
بالفر�ض املت�فرة يف املنطقة كما �صيمكن امل�صتثمرين من ال��ص�ل اإىل املعل�مات 

والأخبار املالية الفعالة.

»ات�شاالت« تعلن عن اأول من�شة متكاملة توفر 
لل�شركات احللول الرقمية واالأجهزة املكتبية

•• دبي-وام:

والتقنيات  احل��ل���ل  ت���ف��ر  �صاملة  من�صة  اأول  ع��ن  ام�����ض  “ات�صالت”  اأعلنت 
الرقمية لل�صركات ال�صغرية واملت��صطة يف دولة المارات ومتكنهم من الطالع 
اىل  بالإ�صافة  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�صالت  يف  احلديثة  التقنيات  على 
اأحدث الأجهزة املكتبية يف متجر “�صرف دي جي” الرئي�صي باإماره دبي، داخل 
مركز تاميز �صك�ير �صنرت على �صارع ال�صيخ زايد. واأ�صبح باإمكان ال�صركات الن 
احتياجات  Business in a Box واحل�ص�ل على جميع  جتربة خدمة 
واحد.  دفعة مقدمة من مكان  ب��دون  املكتبية  الأج��ه��زة  ذل��ك  اأعمالهم مبا يف 
و�صرح ع�صام حمم�د ،القائم باأعمال نائب الرئي�ض الأول لالأعمال ال�صغرية 
مع  ال�صركات  تتكيف  اأن  الي�م  ال�صرورة  من  “ا�صبح  ات�صالت  يف  واملت��صطة 
ومن   .. والبتكار  القت�صادية  فر�صها  لت��صيع  املتخ�ص�صة  والدوات  احلل�ل 
خالل هذه اخلدمة عملنا على م�صاعدة هذا القطاع ال�صرتاتيجي لالرتقاء 
لل�صركات  يتيح  منفذ  اأول  بتقدمي  ات�����ص��الت  فخر  ع��ن  واأع���رب   .« باأعمالهم 
دولة  يف   Business in a Box خ��دم��ة  لتجربة  واملت��صطة  ال�صغرية 
المارات والتي �صتمكن ال�صركات من الرتكيز على اأعمالهم الأ�صا�صية، ف�صال 

عن ال�صيطرة على تكاليف ادارة وحل�ل العمليات التجارية بكفاءة.

معتمدة  تدريبات  تقدم  التي  ال�حيدة 
يف ال���ت���داول يف الأ����ص����اق امل��ال��ي��ة. كما 
وت�ا�صل اجلمعية عملها يف بناء قاعدة 
اخلزينة  اأ�ص�اق  ح�ل  را�صخة  معرفية 
وحت�������ص���ري امل�����ظ����ف����ني الإم����ارات����ي����ني 

لدخ�ل هذا ال�ص�ق. 

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�صالمي،  اأب����ظ���ب���ي  م�����ص��رف  اأع���ل���ن 
الإ�صالمية  املالية  اخل��دم��ات  جمم�عة 
امل�صرفية  �صبكته  ت��صيع  ع��ن  ال��رائ��دة، 
الرقمية “اإك�صربي�ض” يف دولة الإمارات 
بعد الرتحيب الكبري والهتمام املتزايد 
من جانب العمالء، حيث افتتح فرعني 
 ADIB »جديدين من فئة “اإك�صربي�ض
العاملي  التجاري  املركز  يف   Express
يف  برجمان  م��رتو  وحمطة  اأب�ظبي  يف 
امل�صرف  ا�صرتاتيجية  م��ن  ك��ج��زء  دب���ي 
امل��ت��م��ّث��ل��ة يف ال���ت���ع���زي���ز م����ن اخل���دم���ات 
ال��رق��م��ي��ة و اإط������الق ج��ي��ل ج���دي���د من 
جتمع  التي  الرقمية  امل�صرفية  الفروع 
امل�صرفية  اخل�����دم�����ات  م���ق����م���ات  ب����ني 
وكان  ال�صخ�صية.  واخل��دم��ات  الرقمية 

اأطلق  ق��د  الإ���ص��الم��ي  اأب���ظ��ب��ي  م�صرف 
اأول فرع م�صريف من فئة “اإك�صربي�ض” 
يف �ص�ق املرابع مبنطقة املرابع العربية 

2 يف وقت �صابق من العام اجلاري.
ف���رع���ي  اف�����ت�����ت�����اح  ع����ل����ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  ويف 
فيليب  ق��ال  اجلديدين،  “اإك�صربي�ض” 
اخلدمات  لقطاع  العاملي  الرئي�ض  كينغ، 
اأب�ظبي  م�صرف  يف  ل��الأف��راد  امل�صرفية 
اإيجابيًة  ا�صتجابًة  “مل�صنا  الإ���ص��الم��ي: 
واهتماماً لفتاً من قبل العمالء الذين 
الرقمي،  اإك�صربي�ض  ف��رع  ب��زي��ارة  قام�ا 
اإىل ع��دة ع���ام��ل رئي�صية  وُي��ع��زى ذل��ك 
املنتجات  ت���ق���دمي  ����ص���رع���ة  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 
خ��دم��ات م�صرفية  وت���ف��ري  امل�����ص��رف��ي��ة 
ال�صخ�صية.  ال��ع��م��الء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
ويهدف م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي من 
رقمية متطّ�رة  بنية حتتية  خالل دمج 

تقدمي  اإىل  امل�����ص��رف��ي��ة  ف���روع���ه  ���ص��م��ن 
تقدمي  ت�صمن  للعمالء  اأف�صل  جتربة 
ب�صكل  امل�صرفية  اخل��دم��ات  من  العديد 
اأ�صرع. ويطمح امل�صرف اإىل افتتاح املزيد 
اأنحاء  جميع  اإك�����ص��ربي�����ض يف  ف���روع  م��ن 

الإمارات خالل العام 2018«.
العمالء  ح��ي��اة  اأمن���اط  ت�صهد  واأ����ص���اف، 
وطريقة تنفيذهم ملعامالتهم امل�صرفية 
تغرياً م�صتمراً، مما ي�صتدعي مّنا دائماً 
اأف�صل  على  قائمة  رقمية  ح��ل���ل  ط��رح 
م�صرفية  جت���رب���ة  ل��ت��ق��دمي  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
مب�ّصطة تلبي متطلبات عمالئنا الكرام 
الراحة  درج������ات  اأع���ل���ى  ل��ه��م  وت�����ص��م��ن 
اإك�صربي�ض من  ف��روع  وت�فر  والأم����ان.  
اأب���ظ��ب��ي الإ���ص��الم��ي للعمالء  م�����ص��رف 
وا�صعة  جمم�عة  اإىل  ال��ص�ل  اإمكانية 
م���ن اخل���دم���ات ال��رق��م��ي��ة ال���ذات���ي���ة مع 

ال�صتفادة من اخلدمات ال�صخ�صية �ص�اًء 
داخل الفرع اأو عرب الت�ا�صل من خالل 
ويتيح  املرئية.  الف�رية  املحادثة  تقنية 
العالقات  مل��دي��ري  املتكامل  النهج  ه��ذا 
م�صرفية  خدمات  ت�فري  على  الرتكيز 
اأن  كما  العمالء،  باحتياجات  �صلة  اأكرث 
اأمتتة  يف  ت�صاعد  الرقمية  التكن�ل�جيا 
الإج���راءات الإداري��ة التي ت�صتغرق وقتا 

ط�ياًل.
اأي�صاً  اإك�صربي�ض  ف��روع  جتهيز  مت  وق��د 
ذلك  يف  مبا  الرقمية  التقنيات  ب��اأح��دث 
وم��ا���ص��ح��اٍت �ص�ئية  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ���ص��ا���ص��اٍت 
ل���ق���راءة ال��ه���ي��ة الإم���ارات���ي���ة وج�����دران 
جتربة  لت�فري  باللم�ض  تعمل  تفاعلية 
بيئة  �صمن  للعمالء  ف��ري��دة  م�صرفية 
ترحيبية مريحة. وبات باإمكان العمالء 
ح�صابات  بفتح  ي��رغ��ب���ن  ال��ذي��ن  اجل���دد 

جديدة اأو اإ�صدار بطاقات خ�صم مبا�صر 
ب�صرعة  العملية  اإمت��ام  �صيكات  دف��رت  اأو 
ب����دون  دق���ي���ق���ًة   30 غ�������ص����ن  اأك������رب يف 
احلاجة اإىل ال���رق. ومن بني اخلدمات 
اإك�صربي�ض  فروع  تقدمها  التي  الأخ��رى 
ال�صخ�صي  ال��ت��م���ي��ل  ع��ل��ى  احل�������ص����ل 
للعمالء  تتيح  كما  البطاقات،  وخدمات 
اإمكانية حتديد م�عد اأو بدء املعامالت 

امل�صرفية اإلكرتونياً.
“م�صرف  اأج����راه����ا  درا�����ص����ة  واأظ����ه����رت 
طلباً  ه��ن��اك  اأن  الإ�صالمي”  اأب���ظ��ب��ي 
متنامياً بني امل�صتهلكني يف دولة الإمارات 
التي  الرقمية  امل�صرفية  احل��ل���ل  على 
الرغم  على  بكفاءة،  احتياجاتهم  تلبي 
�صخ�صية  خدمة  على  احل�ص�ل  اأن  من 
متميزة يف الفروع ل تزال ت�صكل اأول�ية 

رئي�صية للعديد من العمالء.

يتم تطبيقه مع بداية عام 2018

»اقت�شادية دبي« تنظم ور�شة عمل توعوية حول تفا�شيل تطبيق العقـد املوحد لالإلكرتونيات

وال�صيانة  ب���الإ����ص���الح  لل�صلعة  م����زود 
ال�صلعة  وباإرجاع  البيع،  بعد  ما  وخدمة 
خ��الل ف��رتة زمنية حم��ددة م��ن ظه�ر 

عيب فيها.
اأول ت�عية  الزعابي، مدير  اأحمد  وقال 
التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  يف  امل�صتهلك 
وحماية امل�صتهلك: اإن الهدف الرئي�صي 
ببن�د  الإلكرتونيات  �صركات  التزام  من 
م�صلحة  يف  ���ص��ي�����ص��ب  امل����ح���د  ال��ع��ق��د 

ال���ت���ي ي��ج��ب ع��ل��ى امل�����ص��ت��ه��ل��ك الل���ت���زام 
ال�صركة،  ال��ت��زام��ات  على  للحفاظ  بها 
ت�ؤدي  ق��د  التي  املمار�صات  وي�صمل  كما 
ك�ص�ء  الل����ت����زام����ات  ت���ل���ك  اإل����غ����اء  اإىل 

ال�صتهالك.
ال��روم املهريي،  اأحمد  ومن جانبه، قال 
قطاع  يف  الأع���م���ال  ت���ع��ي��ة  اأول  م��دي��ر 
امل�صتهلك:  وحماية  التجارية  الرقابة 
الغيار  ق��ط��ع  ا����ص���ت���ب���دال  ع��ق��د  ي�����ص��م��ل 

•• دبي-الفجر: 

امل�حد  العقد  تنفيذ  ق��رار  هام�ض  على 
لالإلكرتونيات على �صركات الإلكرتونيات 
قطاع  نظم   ،2018 ع��ام  مطلع  ب��دب��ي 
امل�صتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة 
ملجم�عة  ور�صة عمل  دبي  اقت�صادية  يف 
دبي  باأ�ص�اق  الإلكرتونيات  �صركات  من 
عقد  �صت�صاحب  التي  العق�د  لت��صيح 
ال�صيانة  وعقد  ال�صمان  كعقد  ال�صراء 
الإ�صالح  ح��الت  يف  الغيار  قطع  وعقد 
وال�صيانة، والتاأكيد على �صرورة ت�ثيق 
وا�صح  ب�صكل  ب��ال��ع��ق��د  ال�����ص��روط  ك��اف��ة 

جلمه�ر امل�صتهلكني.
و�����ص����ي����ب����داأ ت���ن���ف���ي���ذ »ال����ع����ق����د امل�����ح����د 
ثالثة  ي�صمل  ال���ذي  ل��الإل��ك��رتون��ي��ات«، 
وال�صيانة،  وال�صمان،  البيع  هي  عق�د 
يناير  مطلع  من  اعتباراً  الغيار،  وقطع 
امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ي��ل��زم ك���ل وك��ي��ل جت���اري، 
التي  ال�����ص��م��ان��ات  ك��ل  بتنفيذ  م����زع  اأو 
وفقاً  لل�صلعة،  امل�كل  اأو  املنتج  يقدمها 
للمادة 12 من قان�ن حماية امل�صتهلك 
كل  تلزم  التي   ،2006 ل�صنة   24 رق��م 

بالأ�ص�اق  ثقتهم  وت��ع��زي��ز  امل�صتهلكني 
اللتبا�صات  منع  اإىل  بالإ�صافة  املحلية، 
التي قد تقع بعد عملية البيع. و�صي�صمل 
عقد ال�صراء املعل�مات الأ�صا�صية لعملية 
والرقم  امل��ن��ت��ج  تفا�صيل  م��ث��ل  ال�����ص��راء 
ال�صراء،  وت��اري��خ  امل�صاحب  الت�صل�صلي 
اأخرى  معل�مات  اإ�صافة  للبائع  وميكن 
بن�د  م��ن  اأي  م��ع  تتعار�ض  األ  �صريطة 
العقد امل�حد اأو قان�ن حماية امل�صتهلك 

رقم 24 ل�صنة 2006.
عقد  بن�د  اأو�صحت  ال��زع��اب��ي:  واأ���ص��اف 
ال�����ص��م��ان ال�����ص��م��ان��ات ال���ت���ي ي��ج��ب اأن 
اأو امل�زع وفقاً  يقدمها ال�كيل التجاري 
ين�ض  حيث  امل�صتهلك،  حماية  لقان�ن 
ال��ع��ق��د ع��ل��ى ك���ل امل��ع��ل���م��ات ال��ت��ي تهم 
ال�صمان  �صريان  فرتة  مثل  امل�صتهلكني 
و�صروط ال�صمان. ويحظر على �صركات 
اإلكرتوين  منتج  اأي  بيع  الإلكرتونيات 
دون عقد �صمان م�ؤرخ لتلك املعل�مات. 
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ع��ق���د ال�����ص��ي��ان��ة ال��ت��ي يتم 
التفاق عليها من قبل الطرفني، فعلى 
العقد  لبن�د  وفقا  ذلك  ت�ثيق  ال�صركة 
ال�صرتاطات  �صاملة  لل�صيانة  امل���ح��د 

ال�����ص��م��ان وال����ذي حت���دد ب��ف��رتة ل تقل 
الإلكرتونية  لل�صلع  اأ���ص��ه��ر  ث��الث��ة  ع��ن 
وفقا  وذل��ك  املعمرة  لل�صلع  اأ�صهر  و�صتة 
للمادة 25 من قان�ن حماية امل�صتهلك 
2006. ويف حال تبني  24 ل�صنة  رقم 
ال�صركات  اأحد  التزام  للم�صتهلكني عدم 
ال��ت���ا���ص��ل مع  ال��ع��ق���د، ميكنهم  ب��ت��ل��ك 
امل�صتهلك  حل���م���اي���ة  ال�������ص���اخ���ن  اخل�����ط 
ق���ن����ات  ع�����رب  اأو   600545555
dubai_@ الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���ص��ل 
اتخاذ  �صيتم  ح��ي��ث   consumers
الإجراءات ال�صارمة �صد ال�صركات التي 
لالئحة  وفقا  ال�صروط  بتلك  تلتزم  ل 

املخالفات اخلا�صة باقت�صادية دبي. 
ملمثلي  ال��ع��ق���د  م��ن  ن�صخة  ار���ص��ال  ومت 
ال���ر���ص��ة، كما  ال��ت��ي ح�صرت  ال�����ص��رك��ات 
بامل�قع  العق�د  تلك  م��ن  ن�صخة  تت�فر 
امل�صتهلك  بحماية  اخلا�ض  الإلكرتوين 
www.consumerrights.

الربيد  ع����رب  ار����ص���ال���ه���ا  و����ص���ي���ت���م   ae
تت�ا�صل  ال��ت��ي  لل�صركات  الإل���ك���رتوين 
م�����ع اق����ت���������ص����ادي����ة دب�������ي ع����ل����ى ال����رق����م 

.044455555

م���ن اك���ت���ت���اب امل�����ص��اه��م��ني مت���ت خالل 
انها  يعني  مم��ا  للغاية  ق�����ص��رية  ف���رتة 
املالية  الف�ائ�ض  لع���ادة  عملية  ا���ص��رع 
دول����ة  الك����ت����ت����اب يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ني يف 
ب����دء ع��م��ل��ي��ات الطرح  الم�������ارات م��ن��ذ 
يف  العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  الويل 
عملية  يف  ال�صرعة  اأن  م���ؤك��دا  ال�����ص���ق 
امل�صاركني  �صتمكن  املالية  الف�ائ�ض  رد 
ا�صافية  ا�صهم  ���ص��راء  م��ن  الك��ت��ت��اب  يف 
من ال�ص�ق عند بدء التداول على �صهم 

ال�صركة.
للت�زيع  ادن�����ك  ���ص��رك��ة  اأن  اىل  ي�����ص��ار 
ال�صهم  ل��ط��رح  النهائي  ال�صعر  ح���ددت 

عند 2.5 درهم
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العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11789  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جل�بال كرو للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد فيا�ض احل�صن قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   8919( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB178560613AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م 
 ch1.A.1 جل�صة ي�م الثنني امل�افق 2017/12/25 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11304  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اكزوتك كالر�ض للتجارة العامة ملالكها حممد املي�صرى �صركة 
ال�صخ�ض ال�احد �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /وليد عبداحلميد 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  خليل  ابراهيم 
وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   2500( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   8150( وقدرها 
رقم ال�صك�ى:mb178507503ae  وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء امل�افق 
2017/12/27 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11077  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يف بي ان لتجارة القم�صة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد امتياز حممد ب�صري قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   8800( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB178398753AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م 
 ch1.A.1 جل�صة ي�م الثنني امل�افق 2017/12/25 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10853  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة  الفنية  املدعي عليه / 1-بينتك�ض للخدمات  اىل 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها  مبا ان املدعي /حممد مبارك حممد اليا�ض قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16877 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
ال�صك�ى:MB177908311AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم( 
بالقاعة  م�����ص��اءا   15.00 ال�����ص��اع��ة   2017/12/25 امل���اف��ق  الث��ن��ني  ي����م  جل�صة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11472  عمايل جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  املباين  لتنظيف  الفايه  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  اأخالق قد  املدعي /عامل ح�صني ميا  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   14800( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
  MB177502076AE/2017:ال�صك�ى رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص����م 
ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة  امل�افق 2017/12/20  وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء 
ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11780  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد علي ح�صن للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
الدع�ى  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /حم��م���د عبا�ض حممد عبا�ض  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14660 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  MB173567360AE:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   2000(
ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة  امل�افق 2017/12/20  وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء 
ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6997  عمايل جزئي
اىل اخل�صم املدخل/ 1-م�ؤ�ص�صة بيج �ص�ايفنت ب�صفتها مالكة/مطعم �صلطان با�صا 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /احمد حممد ال�صيخ قد اأقام عليك الدع�ى 
ع�دة  وتذكرة  درهم(   130700( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  وم��ص�عها 
لها  ال�صك�ى:2017/422  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم(  مببلغ )1500 
  ch1.A.5 جل�صة ي�م الثنني امل�افق 2017/12/18 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12102  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ف�ك�ض فالي� ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  الدين  قيا�ض  ن�يد  /حممد  املدعي  ان  مبا 
وتذكرة ع�دة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20904 
  AE990057014MB:1200 درهم( وبالر�ص�م وامل�صاريف يف ال�صك�ى رقم(
وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/12/19 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة 
ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11172  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ات�ض �صي للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /هاين �صعبان حممد عثمان قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   44387( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:mb178393186ae  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2017/12/28 امل�افق  اخلمي�ض  ي�م 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9299  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الزمان لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجره �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /ار�صد حبيب ف�صل حبيب قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )94759 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB177146251AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/12/19 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8901  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمه�ل  �صعيد فاروقي خلدمات احلرا�صة  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
اأق��ام عليك الدع�ى  حمل القامة مبا ان املدعي /حمزة عزيز عزيز الرحمن قد 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )30500 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  MB176589341AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )1500(
�ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/12/19 امل����اف���ق  ال��ث��الث��اء  ي����م  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9597  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم وكفترييا ميكرو �صيتي �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد عبداحلميد �صارو مياه قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )64227 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1000( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB177406452AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/12/21 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4778  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  دمل��ا  مباين  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
نادر  خ��ان  التنفيذ/عبدالقادر  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل 
خان  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )16711(  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة.   خلزينة  ر�ص�م  دره��م   )1349( مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/7568  عمايل  جزئي 
جمه�ل  ����ض.ذ.م.م   اجلاهزة  املالب�ض  لتجارة  عي�صى  نا�صر  عليه/1-  املحك�م  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/2  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/وزير احمد حممد بخ�ض بحكمت املحكمة بالزام 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )10.874( درهم وتذكرة ع�دة مل�طنه عينا 
والزمتها  اخر  �صاحب عمل  لدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  مقابلها  او 
باملنا�صب من امل�صروفات اعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/4448  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- حدائق المارات للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمه�ل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
2017/10/12  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/بري�صي �صن��ض بالزام 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )19182( درهم والزمتها املنا�صب 
من امل�صروفات واعفت املدعية من ن�صيبها فيها ورف�صت ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما 
ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/5388  عمايل  جزئي 
ال�صنافر لتنظيف املباين جمه�ل حمل القامة نعلنكم  اىل املحك�م عليه/1- 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/9/19  يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�صالح/اب�الكالم م�صطفى بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ 
)8932( درهم وبتذكرة الع�دة ل�طنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب 
عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�صب من الر�ص�م وامل�صروفات ورف�صت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صم�  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4634  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مرتك�ض للمقاولت ان�صاء الطرق �ض.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جنيب احمد حممد لطيف �ص�دري  
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )11068(  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ص�م  دره��م   )980( مبلغ  اىل  بال�صافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4824  تنفيذ عمايل 

القامة  حمل  جمه�ل  ����ض.ذ.م.م  للتجارة  ايفان�  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأق���ام   قد  عبداملنعم   حممد  �صمري  التنفيذ/�صيد  طالب  ان  مبا 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)70428.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )5128( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4341  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- اك�صلنت ج�لدن للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل 
اأقام   قد  خ��ان   دوت��ي  التنفيذ/ع�صمت اهلل  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9655( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )953( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4706  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صيد ها�صم وميان اكرم للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 
خالد  ���ص��امل��ان  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل 
امل��ذك���رة اع��اله والزامك  ال��دع���ى التنفيذية  اأق���ام  عليك  حمم�د  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )520( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1977  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- عطيه لتجاره اللح�م الطازجه واملجمده �ض.ذ.م.م 
حممد  عثمان  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل 
ري�صات علي  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41633( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )3115( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/619  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-علي عبداهلل ماكارانى جمه�ل حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القي�ين ال�طني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�صام�صي قد اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��ص�عه تظلم من القرار ال�صادر 
لها  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�ص�م  ال�صفر  من  منع   1022/2017 رقم  الدع�ى  يف 
  Ch 1.B.6 : جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/12/24   ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3015 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- الريادة ملقاولت تركيب وحدات التكييف ذ.م.م - فرع 
دبي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ؤ�ص�صة ال�صقر لتجارة 
عبداهلل  وميثله:احمد  ال�����ص���اديف  ملالكها  ال�صحية  والدوات  البناء  م���اد 
املذك�رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ب�عميم  ال  عبداهلل  �صاحي 
اىل  دره���م   )248550.15( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة وعليه  او خزينة  التنفيذ  طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3633 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- نبيل عارف ال�صيخ احمد جمه�ل حمل القامة 
اأق��ام عليك  قد  التنفيذ/امري عبا�ض حمم�د عبداهلل  ان طالب  مبا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى 
املحكمة وعليه  او خزينة  التنفيذ  وقدره )28285( درهم اىل طالب 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 
اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3748  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  للمقاولت  عليه/ال�صرح  املدعي  اىل 
حممد  ح�صن  حممد  وميثله:ي��صف  ����ض.ذ.م.م  عبداهلل  بن  املدعي/م�صاريع 
البحر قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
 %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )104.500( وق��دره 
امل�افق  الثالثاء  ي���م  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  وحتى  ال��دع���ى  رف��ع 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة    2017/12/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3191  جتاري جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  خالد  عبداهلل  حممد  عليه/خالد  املدعي  اىل 
املدعي/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�صام�صي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )370.987.99( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.14 ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/12/21  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3600  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ام اي��ه ب��ي ان��ت��ريي��رز �����ض.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مبا 
قد  البحر  حممد  ح�صن  حممد  وميثله:ي��صف  ����ض.ذ.م.م  املدعي/امك�ن  ان 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم   )162.703.40(
امل�افق  الرب��ع��اء  ي���م  لها جل�صة  ال��ت��ام. وح���ددت  ال�صداد  ال��دع���ى وحتى  رف��ع 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة    2017/12/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2352  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- في�صل اي�ب حممد اي�ب جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ام 
القي�ين ال�طني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي نعلنكم 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2017/11/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�صالح/بنك ام القي�ين ال�طني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ 
ال�صتحقاق  تاريخ  �صن�يا من  ب�اقع %9  الب�صيطة  القان�نية  والفائدة  )35.908.63( درهم 
احلا�صل يف:2011/12/20 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم 
ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�ص�ري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل 
ال�صيخ حممد بن  ال�صم�  التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب  الي�م  اعتبارا من 

را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2333  جتاري جزئي 
ام  املدعي/بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا  ���ص��رياز ح�صني جمه�ل حم��ل  ت���ان  امل��دع��ي عليه/1-  اىل 
القي�ين ال�طني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي نعلنكم 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2017/11/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�صالح/بنك ام القي�ين ال�طني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ 
ال�صتحقاق  تاريخ  �صن�يا من  ب�اقع %9  الب�صيطة  القان�نية  والفائدة  )34.980.35( درهم 
احلا�صل يف:2013/12/20 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم 
ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�ص�ري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل 
ال�صيخ حممد بن  ال�صم�  التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب  الي�م  اعتبارا من 

را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/684  مدين جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- �صاميال ام باتيل 2- �صاجنام �صينغ �صادها جمه�ل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/18  يف الدع�ى املذك�رة 
بان  بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  ���ض.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاأجري  ل�صالح/911  اعاله 
ي�ؤديا للمدعية مبلغ )134663( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ 
املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد على ال تتجاوز ا�صل املبلغ املق�صي به والزمتهما 
قابال  احل�ص�ري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  امل�صاريف 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1655  جتاري كلي  
ثريانا   -2 م.م.ح  حم��دودة  م�ص�ؤولية  ذات  ك�نك�صن  ام  ات�ض  او  عليه/1-  املحك�م  اىل 
ك�نك�صن  ام  اوات�����ض  ل�صركة  امل��دي��رة  وب�صفتها  نف�صها  ع��ن   - ان  بازهافيد  ماما�صان 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  م.م.ح 
2017/10/11  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ميم م.م.ح وميثلها مديرها ال�صيد/
بيبني باتاك بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم فيما بينهما 
املبلغ ب�اقع  القان�نية على هذا  بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ )450.000( درهم والف�ائد 
9% �صن�يا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف:2015/9/20 وحتى متام ال�صداد والزمتهما 
قابال  احل�ص�ري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�صاريف 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2014/67  عقاري كلي

ال��ك���ين التكن�ل�جيا )امل���ح���دودة( جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-م��ل��ك  اىل 
وال�صراء  البيع  اتفاقيات  ف�صخ  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  �صيتي  �صيتفان�  امل��دع��ي/ 
امل��������ؤرخ�������ة:2008/10/8 وال������زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م ب��ال��ت�����ص��ام��ن وال��ت�����ص��امم وال��ت��ك��اف��ل ب���رد مبلغ 
)5.775.299.15( درهم والفائدة القان�نية عن املبلغ من تاريخ ال�صتحقاق يف:2008/10/8 ب�اقع 
ن�صبة 12% �صن�يا وحتى ال�صداد التام والزامهم بتع�ي�ض املدعي عن ال�صرار املادية والدبية مع 
الزام املدعي عليهم بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ض 
امل�افق 2017/12/21 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3379  جتاري جزئي
للتجارة  ال�����ص��ب��اغ  �صهيل  ���ص��رك��ة   -2 ع��ب��دالح��م��د  ف��رزن��د  1-ع��ل��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ض.م.ع  التجاري  اب�ظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  ذ.م.م  العامة 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد 
وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )397.164.66( درهم والر�ص�م 
ال�صداد  الدع�ى وحتى  القان�نية من تاريخ رفع  املحاماة والفائدة  وامل�صاريف واتعاب 
امل�افق  الح��د  ي�م  لها جل�صة  املعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ  التام و�صم�ل احلكم 
اأو  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  2017/12/17 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2305  جتاري كلي
اآند  اجنينريز  �صيمباواجن  �صابقا   - حاليا  م.م.ح  اأك�يال  1-تيريي   / عليه  املدعي  اىل 
الغرير  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  اآي  رد  اف  اي�ض  ميدل  ك�ن�صرتاك�صنز 
لالن�صاءات املني�م ���ض.ذ.م.م )�صابقا �صركة المل�ني�م العربية ذات م�ص�ؤولية حمدودة( 
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك  قد  ابراهيم اجلرمن  ا�صماعيل  وميثله:علي 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2908210( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء 
امل�افق 2017/12/20 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2287  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة حمالت عبدال�صمد �صامي القر�صي - بيت الع�د والعنرب 
والعط�ر فرع دبي ذ.م.م 2- �صامي بن مظفر بن حممد عامل القر�صي جمه�ل حمل 
حممد  ح�صن  حممد  وميثله:ي��صف  ����ض.ذ.م.م  كت�ر  ليفانت  املدعي/  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة ب�صم ملف احلجز التحفظي رقم  البحر قد 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�ص�م  وتثبيته  ب�صحته  واحلكم  جتاري   2017 ل�صنة   127
املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/20 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1376  جتاري كلي
م.م.ح   - اوبتم��ض  ���ض.ذ.م.م 2-  الآيل  املدعي عليه / 1-ابتم��ض لتجارة احلا�صب  اىل 
الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�صن  ب��رودا  بنك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل 
عنه  القان�نية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )2179240( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي�صددوا  ب��ان 
ب�اقع ن�صبة 12% �صن�يا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ 
ال�صاعة 9.30  امل�افق 2017/12/18  الثنني  ي�م  لها جل�صة  املعجل بال كفالة. وحددت 
قان�نيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�ص�ر  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2663  مدين جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د اب��راه��ي��م قمر ال��دي��ن جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  املدعي/ �صركة جمم�عة المارات لالت�صالت )جمم�عة المارات( �ض.م.ع قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )31.558.56(  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ض  امل�افق 2017/12/17  الحد  ي�م  لها جل�صة  التام. وح��ددت  ال�صداد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2657  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صامل حممد عبداهلل �صليمان ال علي جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �صركة جمم�عة المارات لالت�صالت )جمم�عة ات�صالت( �ض.م.ع قد اأقام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )24.436.86(  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ض  امل�افق 2017/12/17  الحد  ي�م  لها جل�صة  التام. وح��ددت  ال�صداد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2658  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-علي حميد هالل املط�ع ال�ص�يدي جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �صركة جمم�عة المارات لالت�صالت )جمم�عة ات�صالت( �ض.م.ع قد اأقام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )41.699.22(  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ض  امل�افق 2017/12/17  الحد  ي�م  لها جل�صة  التام. وح��ددت  ال�صداد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3158  جتاري جزئي 
ات��ي���ب ت��ادى ك���ز هاجنا جمه�ل  اىل املحك�م ع��ل��ي��ه/1- بين� ت��ادي ك���ز ه��اجن��ار 
  2017/11/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/بنك ام القي�ين ال�طني �ض.م.ع بالزام املدعي 
وثالثة  وثالثمائة  ال��ف  وع�صرين  )خم�صة  مبلغ  املدعي  للبنك  ي���ؤدي  ب��ان  عليه 
تاريخ  �صن�يا من   %9 ب�اقع  الب�صيطة  القان�نية  والفائدة  فل�صا(  دراه��م وخم�صني 
بامل�صروفات  والزمته  ال�صداد  متام  وحتى  يف:2011/12/20  احلا�صل  ال�صتحقاق 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2645  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يا�صني جان�اري جان�اري بريل جمه�ل حمل القامة مبا ان 
اأقام  املدعي/ �صركة جمم�عة المارات لالت�صالت )جمم�عة المارات( �ض.م.ع قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )38.507.70(  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ض  امل�افق 2017/12/17  الحد  ي�م  لها جل�صة  التام. وح��ددت  ال�صداد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2644  مدين جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  الع�ر  حممد  احمد  علي  1-خالد   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  املدعي/ �صركة جمم�عة المارات لالت�صالت )جمم�عة المارات( �ض.م.ع قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )64.128.15(  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ض  امل�افق 2017/12/17  الحد  ي�م  لها جل�صة  التام. وح��ددت  ال�صداد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2660  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رحيل خان دوراين حممد اأ�صلم دوراين جمه�ل حمل القامة 
ات�صالت( �ض.م.ع  الم��ارات لالت�صالت )جمم�عة  �صركة جمم�عة  املدعي/  ان  مبا 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع���ى وم������ص���ع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )37.211.06(
امل�افق 2017/12/17  التام. وحددت لها جل�صة ي�م الحد  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ص�ر  Ch2.D.17 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3770 تنفيذ جتاري

جمه�ل  ذ.م.م  ل��الن�����ص��اءات  ت��ي��اجن��ني  ���ص��رك��ة  �����ص����ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ذ.م.م   - بت  ب���يل  هنيكل  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن ل�تاه قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )205773( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1050  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- احمد م�صبح را�صد علي املزروعي جمه�ل حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / اكمل حممد �صيد احمد عامر قد ا�صتاأنف / 
احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2017/254 مدين كلي بتاريخ:2017/8/10     
 10.00 ال�صاعة   2017/12/20 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2015/449  ا�صتئناف عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ايك� لند لل��صاطة العقارية ���ض.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / ج�زيف كليندين�صت قد ا�صتاأنف القرار/ 
احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2012/1081 عقاري  كلي بتاريخ:2015/7/7      
وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/20 ال�صاعة 17.30 م�صاءا 
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/298  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- في�صل حمم�د عبداهلل المريي جمه�ل حمل 
عبداهلل  وميثله:بدر  كليندين�صت  ج���زي��ف   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
رقم 2017/289  بالدع�ى  ال�صادر  ا�صتاأنف/ احلكم  قد  خمي�ض عبداهلل  

تظلم جتاري     
وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء  امل�افق 2018/1/10 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/49  ا�صتئناف تنفيذ عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- كليندين�صت لل��صاطة العقارية 2- في�صل حمم�د 
ع��ب��داهلل الم����ريي جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف / باري�صا 
�صيف وميثله:بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر 

بالدع�ى رقم 2012/3211 تنفيذ عمايل     
وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء  امل�افق 2018/1/3 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8550   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه: ديناميك �صتار للحزم والتخزين - �ض ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 23911.48 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/N/79514/دبي  ( رقم   ) / خ�ص��صي  �صال�ن  ك���رول/   / ت�ي�تا   (
ك�رول/ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8553   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القايد لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 72212.53 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/Q/41806/دبي  ( رقم   ) / خ�ص��صي  �صال�ن  ك���رول/   / ت�ي�تا   (
كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املم�لة   ) ك����رول/رم���ادي 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8578   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املنذر اليه /   كايف لالعمال الفنية - �ض ذ م م      
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 53761.56 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 M ) كيا / �صب�رجت / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 86711/ دبي / 
/ �صب�رجت / ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اإعالن بالن�صر
رقم 2017/8577   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  تريند�ض اكريلك - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 86253.87 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 O / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 45303 / دبي / CR-V / ه�ندا (
CR-V /  ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8556   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  فري�صت اوب�صن لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 22332.14 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/O/هاي�نداي /النرتا/�صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 70776/دبي (
النرتا/ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8583   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القا�صم للتغليف - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 67758.92 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
X-TRIAL / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 74258 / ) ني�صان / 
دبي / X-TRIAL/R / رمادي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8560   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه / ك�صيتيج فيجي ك�هلي ك�هلي     

 )  13295.04  ( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�صب�ع من  التق�صيط وذلك خالل  درهم نتيجة الخالل بعقد بيع 
تاريخ الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 F / ال�صيارة ) مازدا / 6 / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 55065/دبي
/ 6 / بني  ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8626   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �صبانتك �ص�لي��صنز - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 186745.7 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 P / ت�ي�تا / لندكروزر / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 83326/ دبي (
/ لندكروزر / ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8558   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  املارد الخ�صر للتجارة العامة     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 26575.96 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / دب��ي   /49957  ( رق��م   ) خ�ص��صي   / /ارتيجا/ا�صتي�صن  �ص�زوكي   (
M/ ارتيجا /ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8585   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املنذر اليه /  الغربية خلدمات التقنية - �ض ذ م م      
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 39382.42 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / L / ت�ي�تا / هاي ا�ض / با�ض / خ�ص��صي ( رقم ) 57729/ دبي (
املنذر مع حفظ كافة  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) ابي�ض  ا�ض /  هاي 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8574   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املنذر اليه /  فري�ض ف�د�ض انتلرنا�صي�نال - �ض ذ م م      
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 42304.94 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ني�صان / �صني /�صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 65801/دبي /N/�صني 
/ رمادي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8632   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  تري�صى فينكتا�صالم ماري �صيليفني     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 89934.44 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / K / جم�صي / اكاديا / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 43481 / دبي (
اكاديا / ازرق ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8554   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  فري�صت اوب�صن لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 33460.32 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ني�صان /ميكرو/با�ض / خ�ص��صي ( رقم ) 94917/دبي/O/ميكرو/
ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8580   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  جريارد  رامريير  دميان�     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 50318.57 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 O / ني�صان / النتيما / �صال�ن  / خ�ص��صي ( رقم ) 94129 / دبي (
املنذر مع حفظ كافة  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) النتيما / احمر   /

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8557   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  فري�صت اوب�صن لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 38663.49 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/  D/ دب��ي  /92748  ( رق��م   ) / خ�ص��صي  ت�ي�تا/ك�رول/�صال�ن   (

ك�رول/ازرق ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8584   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املنذر اليه /  جينيال لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 17947.74 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) هاي�نداي / I10 / هات�صباك / خ�ص��صي ( رقم ) 83001/ دبي / 
/ بيج (  املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة   I  10  /  L

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8561   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ام ا�ض كيه للمقاولت     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 72565.28 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ميت�ص�بي�صي / باجريوا / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 50351 / دبي 
/ P / باجريو / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8630   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ل�ل�ه     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 35578.82 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 E  / دب��ي   /  62310 ( رق��م   ) / خ�ص��صي  �صال�ن   / �صريات�   / كيا   (
املنذر مع حفظ كافة  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) ا�ص�د  / �صريات� / 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8559   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ج��صان للتجارة العامة - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 346509.41 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) مر�صيد�ض / G63 / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 88199/ دبي / 
/ ابي�ض (  املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ   G  63  /  Q

كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8586   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املنذر اليه /  جينيال لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م     
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 20426.16 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
هات�صباك / خ�ص��صي ( رقم ) 49024/ دبي /   /  I10 / هاي�نداي (
/ ف�صي (  املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة   I  10  /  I

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8575   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املنذر اليه /  �صاهدة للتجارة العامة - �ض ذ م م      
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 33641.71 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ت�ي�تا / هاي ا�ض / فان / خ�ص��صي ( رقم ) 96076/دبي /M/هاي 
ا�ض / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8633   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  جيب�ر ملقاولت ال�صباغ والديك�ر     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 67049.87 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) كيا / 4000 / بيك اب �صحن / خ�ص��صي ( رقم ) 11758 / ال�صارقة 
/ 2 / 4000 / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8555   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  فري�صت اوب�صن لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 38663.49 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/D/97116/دبي  ( رق��م   ) خ�ص��صي   / ت���ي���ت��ا/ك���رول/���ص��ال���ن   (
ك�رول/ازرق ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
اإعالن بالن�صر

رقم 2017/8582   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املنذر اليه /  كال�ض �صاينريجي لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م      
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 69865.63 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 Q / ت�ي�تا / كامري / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 27996/ دبي (
املنذر مع حفظ كافة  / كامري / ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8563   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ج�لدن بريي للتجارة العامة - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 62170.8 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 /G / ت�ي�تا / هاي ا�ض / فان / خ�ص��صي  ( رقم ) 93105 / دبي (
املنذر مع حفظ كافة  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) ابي�ض  ا�ض /  هاي 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8638   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القايد لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 37407.85 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ت�ي�تا / ك�رول / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 50806 / عجمان / 
A / ك�رول / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8634   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  م�ؤ�ص�صة الدانة للمياة الطبيعية النقية     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 91697.52 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 ( رق��م   ) م��اء / خ�ص��صي  زج��اج��ات  / �صحن  / كانرت  ) ميت�ص�بي�صي 
12303 / الفجرية / C  / كانرت / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8637   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الهداية للمقاولت الكهروميكانيكية     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 51573.75 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 B / ت�ي�تا / هاي�ض / حافلة / خ�ص��صي ( رقم ) 31159/ عجمان (
املنذر مع حفظ كافة  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) ابي�ض   / / هاي�ض 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8567   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ال�صياء لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 43419.94 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / Q / ني�صان / تيدا / هات�صباك / خ�ص��صي ( رقم ) 50039/ دبي (
تيدا / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8587   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القايد لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 51063.2 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ت�ي�تا / يار�ض / هات�صباك / خ�ص��صي ( رقم ) 93030 / عجمان / 
B / يار�ض / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8571   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  الن ج�رج طل��ض     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 250717.09 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/  F دب��ي /  ( رق��م  ) 80504/  R8 / ك�بية  / خ�ص��صي  اودي /   ( 
R8 /  احمر  ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8597   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  بال�ص�بر امانيام للخدمات الفنية - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 38125.47 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / P / رين� / دا�صرت / ا�صتي�صن  / خ�ص��صي ( رقم ) 42409 / دبي (
دا�صرت / ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8569   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  مك�ض ل�ج�صتيك�ض - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 45106.71 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 Q / ت�ي�تا / يار�ض / هات�صباك / خ�ص��صي ( رقم ) 79158 / دبي (
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�صاحلكم من  املم�لة   ) ابي�ض   / يار�ض   /

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8593   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القائد لتاأجري ال�صيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 45163.9 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ني�صان / اليتما / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 44990 / عجمان / 
A / اليتما / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8573   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  كي�صني دايا للتجارة - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 59372.83 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / K / كيا / كارين�ض / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 92535 / دبي (
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  املم�لة   ) ف�صي   / كارين�ض 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8599   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القائد لتاأجري ال�صيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 69853.65 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ني�صان / التيما / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 55524 / عجمان / 
B / التيما / ف�صي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8564   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ج�رديف �صينغ ج�ربخ�ض �صينغ     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 38392.35 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) لندروفر / رجن روفر  4.4 / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 1603 / 
دبي / F / رجن روفر / 4.4 / احمر  ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8640   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  تكن� فر�صت للخدمات الفنية - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 39196.16 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 / M / ت�ي�تا / يار�ض / هات�صباك / خ�ص��صي ( رقم ) 56530/ دبي (
يار�ض / ا�ص�د ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8568   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  مطعم اراليا     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 54095.44 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 I ) ت�ي�تا / ك���رول / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 24862 / دبي / 
/ ك�رول / رمادي ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8591   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  عطية لتجارة اللح�م الطازجة واملجمدة     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 77898.49 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ف�ت�ن / اوم��ارك / �صاحنة براد / خ�ص��صي ( رقم ) 51109 / دبي 
/ N / اومارك / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8572   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ية ا�ض تي تيليك�م - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 34488.79 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 /F دب��ي /  ( رق��م ) 40865 /  ) كيا / بيكانت� / �صال�ن / خ�ص��صي 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  املم�لة   ) ابي�ض   / بيكانت� 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8598   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  ليف لين لتجارة اجهزة الطب واجلراحة     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 39883.49 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
( رقم ) 29765 / عجمان /  ) ني�صان / �صني / �صال�ن / خ�ص��صي 
B / �صني / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8570   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  عامر �صلطان لتجارة ال�صماك - �ض ذ م م      

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 106755.84 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 J / ميت�ص�بي�صي / كانرت / فان / خ�ص��صي ( رقم ) 59680 / دبي (
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�صاحلكم من  املم�لة   ) ابي�ض   / كانرت   /

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8596   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  القائد لتاأجري ال�صيارات     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 50303.2 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ت�ي�تا / يار�ض / �صال�ن / خ�ص��صي ( رقم ) 92020 / عجمان / 
B / يار�ض / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8635   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  مهران فريدون د�صتكري عايل     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 201691.24 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) �صيف�رلية / ك�رفيت / ك�بية / خ�ص��صي ( رقم ) 76644 / عجمان 
/ B / ك�رفيت / ا�صفر ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8600   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �صاريفي� كاليل �ص�ريندران     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 53491.77 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ني�صان / باثفايندر / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 53768 / ال�صارقة 
/ ابي�ض / باثفايندر / ابي�ض ( املم�لة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8566   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  بل�مينج روزي�ض لتجارة الزه�ر - �ض ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 78830.31 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
) ميت�ص�بي�صي / باجريو / ا�صتي�صن / خ�ص��صي ( رقم ) 79032 / دبي 
املنذر مع حفظ  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) ا�ص�د  R / باجريو /   /

كافة حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8641   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 
املنذر اليه /  �صيمب�ريان للخدمات الفنية  والبحرية     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 89739.94 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 B / ت�ي�تا / هاي�ض / حافلة / خ�ص��صي ( رقم ) 47547 / عجمان (
املنذر مع حفظ كافة  املم�لة ل�صاحلكم من قبل   ) ابي�ض   / / هاي�ض 

حق�ق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

، ومن منطقة الظفرة حتديدا من مدينة الروي�ض حتت رعاية مدير وحدة  اأوبريت »نب�ض الظفرة« لوحة فنية ثقافية على م�شرح الروي�ض  ر�شم 
مدينةالروي�ض ال�شيد :مبارك عبيد املن�شوري  ، الداعم لهذا امل�شروع ، وامل�شرف العام له ، حيث مت افتتاح م�شرح  مدينة الروي�ض ، هذا ال�شرح الثقايف 

ال�شامخ ومت من خالل اأركانه جت�شيد  تاريخ الظفرة وح�شارتها ، وما�شيها التليد.
واأمناط البيئة الطبيعية فيها ، وعر�ض فنونها ال�شعبية، واأثر اكت�شاف النفط يف تغيري مالمح احلياة يف دولة الإمارات عموما ومنطقة الظفرة خ�شو�شا 
، كما و�شحدور ال�شيخ زايد يف اإر�شاء دعائم الدولة، وبناء الإن�شان، وتطوير عجلة التمنية ، كان اأبرزها بناء الإن�شان، والإجنازات التي حققتها دولة 
المارات العربية، ومّثل قيم الت�شامح واحلب بني اأفراد جمتمع الظفرة ، حيث حتتوي الظفرة الروي�ض على �شتة وخم�شني جن�شية من مئتي  جن�شية 
يف دولة الأمارات العربية املتحدة ، وبني مدى قوة وتالحم اأبناء هذا الوطن، وت�شحياتهم العظيمة التي قدموها ، فبذلوا الغايل والنفي�ض من اأجل 

احلفاظ على اأمن و�شالمة الوطن ، واأدوراهم العظيمة يف الدفاع عن حقوق الأخرين وا�شرتاجع اأوطانهم ، فهم عيون �شاهرة وبوا�شل احلق.

القيادة  ق��ب��ل  م��ن  ب��ال��غ  ب��اه��ت��م��ام  ال��ظ��ف��رة  حظيت 
الر�صيدة ، فالظفرة  تزدان، وت�صهُد تط�ًرا ملح�ًظا 
اأن   ،ك��م��ا  �صّتى يف ظ��ِل نه�صِة الحت���اد  يف جم���الٍت 
م��دي��ن��ة ال��روي�����ض تتلقى اه��ت��م��ام��ا ب��ال��غ��ا م��ن قبل 
اأدن�ك  فالي�م   ، اأدن���ك  قيادة  و  الر�صيدة   القيادة 
وحدت ه�يتها حتت �صعار ) كلنا اأدن�ك (، جم�صدة 
ب��ذل��ك ع��م��ق احل���ب وال������لء والن��ت��م��اء ،وت�صتمر 
اأدن���ك ويف  اليجابية يف  والثقافة  العطاء  م�صرية 

بناء نه�صة م�صتدامة على مدى احلقب.
اأدن�ك  اأداء الأوب��ري��ت ط���الب  م��دار���ض  ���ص��ارك يف 
-الروي�ض من خمتلف اجلن�صيات امل�ج�دة، فمهما 
لغة  ان  اإل  والأدي����ان  والأع����راق  الثقافات  اختلفت 
املحبة هي اأجمل لغة  جتمع اجلميع يف هذا ال�طن 

املعطاء.
يعد اأوبريت نب�ض الظفرة �صمن مبادرة مل�صروع ) 
قروء الإمارات ( الذي انطلق منذ عام من الظفرة 
حت���دي���دا  ال��روي�����ض ، ف��ق��د ن��ف��ذ  ق����روء الإم�����ارات 
واأ����ص���دق���ائ���ه م��ع��ر���ص��ا ف��ن��ي��ا ح��م��ل  م��ع��اين احلب 
جم�صدين  اجلن�صيات  خمتلف   ، لل�طن  وال�����لء 
ب���ذل���ك م��ع��ن��ى ال����ط���ن ، ور����ص���م����ا ���ص��ب��ع��ني ل�حة 

الهالل  لهيئة  ريعه  وك��ان   ، م�طني«  �صعار«  حتت 
اأدن�ك  اأط��ف��ال  الأح��م��ر الإم���ارات���ي لإن�����ص��اء مكتبة 
و�صالم  الفقرية كر�صالة حمبة   املخيمات  اأح��د  يف 
م��ن اأط��ف��ال الإم����ارات  اإىل اأط��ف��ال ال��ع��امل ، هدية 
النداء جمعا وفرادى  الروي�ض ملبني  من الظفرة 

، نتبع خطى وطم�حات القيادة الر�صيدة كي تك�ن 
الريادة يف كل �صربمن اأر���ض زاي��د  ويف كل حمفل  

لنا ب�صمة.
نظمت اإدارة اإ�صكان الروي�ض ب�صركة ادن�ك اوبريت 
 ، الظفرة  ت��اري��خ  يج�صد  وال���ذي   « الظفرة  نب�ض   «
واأمناط البيئة الطبيعية وعر�ض فن�نها ال�صعبية ، 
كما ج�صد مرحلة اكت�صاف النفط يف املنطقة ومدى 
اأثر هذا الكت�صاف يف تغيري مالمح احلياة يف دولة 

الإمارات عم�ما ومنطقة الظفرة خ�ص��صا.
وياأتي اوبريت »نب�ض الظفرة« �صمن مبادرة قروء 
اىل  ويهدف  املا�صي  العام  انطلقت  التي  الإم���ارات 
تنظيم عمل احتفايل يعك�ض روح الظفرة وتاريخها 
مبدينة  والتعريف  فيها  الثقايف  والتن�ع  العريق 

الروي�ض كاإحدى مدن منطقة الظفرة.
دولة  قيام  ت��اري��خ  �صرد  الظفرة  نب�ض  اأوب��ري��ت  ان 
الإمارات ودور ال�صيخ زايد يف اإر�صاء دعائم الدولة 
الأ�صعدة  كافة  يف  ال�طن  وتط�ير  الإن�صان  وبناء 
التي حققتها  والجن��ازات   ، الإن�صان  بناء  اأبرزها   ،
وقيامهم  اأبنائها  وك��ف��اءة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

واأثر   ، الأ���ص��ع��دة  ال���ط��ن يف كافة  ب�اجبهم اجت��اه 
الأوب��ري��ت عن  كما حكى   ، ال�طن  بناء  التعليم يف 
الدور الذي يق�م به امل�اطن واملقيم يف بناء وتط�ير 
اأفراد  الت�صامح واحل��ب بني  ، وقيم  التنمية  عجلة 

الروي�ض  م��دي��ن��ة  حت��ت���ي  ح��ي��ث  ال��ظ��ف��رة  جمتمع 
على 56 جن�صية من 200 جن�صية يف الأم��ارات ، 
وهذا رقم لي�ض بب�صيط ، و�صارك يف اأداء الأوبريت 
طالب من خمتلف اجلن�صيات امل�ج�دة يف املنطقة 
اإل  الثقافات والأع���راق والأدي���ان  ، فمهما اختلفت 

 ، املعطاء  ال�طن  ه��ذا  اأجمل يف  املحبة هي  لغة  اأن 
ويف اخلتام ج�صدت ل�حة البيت مت�حد مدى ق�ة 
وتالحم اأبناء ال�طن ، وت�صحياتهم العظيمة التي 
قدم�ها لل�طن ، فبذل�ا الغايل والنفي�ض من اأجل 
احل��ف��اظ على اأم���ن و���ص��الم��ة ال���ط��ن ، واأدواره����م 
العظيمة يف الدفاع عن حق�ق الآخرين وا�صرتجاع 
، كان  �صاهرة وب�ا�صل احلق  ، فهم عي�ن  اأوطانهم 
والتن�ع  الظفرة  روح  عك�ض  ذل��ك  ك��ل  م��ن  ال��ه��دف 
اأنها  الثقايف فيها ، والتعريف مبدن الظفرة ، كما 
تعترب انطالقه ثقافية  فنية  وطنية تتبناها �صركة 
ادن�ك، و �صاهم الأوبريت يف اإثراء القيم املجتمعية 
التي ت�صعى �صركة ادن�ك اإر�صائها يف ال�طن واإعداد 

قادة امل�صتقبل من جيل الي�م.
اعتبارية  الإم���ارات« هي �صخ�صية  »ق��روء  اأن  يذكر 
والت�صامح  واملثالية  القيم  يحمل  اإم��ارات��ي  لطفل 
اأطفال  جميع  بني  والت�صامح  احلب  لن�صر  وي�صعى 
العامل ومت جت�صيد هذه ال�صخ�صية ب�صكل اعتباري 
وجن��ح��ت يف ت��ك���ي��ن اأ���ص��دق��اء ق����روء م��ن خمتلف 
وا�صمل يف  اأو�صع  لفكرة  كبادرة  وذل��ك   ، اجلن�صيات 

ال�صن�ات القادمة.

ال�صحراوي«  للم�صرح  ال�صارقة  » مهرجان  الثالثة من  ال��دورة  تنطلق فعاليات 
ي�م غد اخلمي�ض وذلك حتت رعاية �صاحب ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن 

حممد القا�صمي ع�ص� املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة.
ي�صارك يف املهرجان - الذي اأعلنت دائرة الثقافة يف ال�صارقة عن انطالقه خالل 
م�ؤمتر �صحفي ام�ض عقد يف ق�صر الثقافة - اأربعة عرو�ض م�صرحية م�صتلهمة 

من البيئة ال�صحراوية متثل الإمارات وم�ريتانيا واملغرب و�صلطنة عمان.
وتقام فعالياته - التي تنظمها اإدارة امل�صرح يف الدائرة مب�صاركة اأكرث من 100 
اإع��داده وجتهيزه  الكهيف مت  به يف منطقة  م�صارك و�صيف - يف م�قع خا�ض 
ب��صائل ال�ص�ء وال�ص�ت بحيث ين�صجم مع طبيعة عرو�ض املهرجان التي تتميز 
به�ية فنية خا�صة يف م��ص�عاتها واأ�صكالها حيث ترتكز يف بنيتها على ال�صعر 
ب�صرية م�صتعارة  وتت�صكل جماليا من عنا�صر ووح��دات  والت�صخي�ض  والربابة 

من مرئيات البيئة ال�صحراوية.

17 دي�صمرب اجل��اري - حر�ض  التي ت�صتمر حتى  ال���دورة اجل��دي��دة -  وت���ؤك��د 
امل�صرحية العربية  ال�صاحة  ال�صارقة على ترجمة تطلعاتها وم�صاعيها لتط�ير 
وامل�صاركة مع  التعاون  والفاعلة ومن خالل  البناءة  املبادرات  املزيد من  بطرح 

الفاعلني من امل�صتغلني يف املجال امل�صرحي.
واإخراج  ال��ن��ي��ادي  �صلطان  تاأليف  ميثاء  �صرخة  مب�صرحية  امل��ه��رج��ان  ويفتتح 
التظاهرة  ع��رو���ض  التالية  الأي���ام  وت��ت���ايل يف  الإم����ارات  م��ن  العامري  حممد 
من  وهي  عمان  �صلطنة  من  ال�صحراء«  »ع�صق  م�صرحية  اجلمه�ر  يتابع  حيث 
تاأليف نعيم فتح الن�ر واإخراج ي��صف البل��صي ثم م�صرحية حرب وحب فكرة 
الغايل اكيمي�ض واإخراج عزيز ابالغ من اململكة املغربية فيما ت�صارك م�ريتانيا 

مب�صرحية »حديث الليل« تاأليف واإخراج التقي �صعيد.
على  وتعلق  العرو�ض  تقدمي  تعقب  ي�مية  نقدية  ن��دوات  املهرجان  ويت�صمن 

تقنياتها وم��ص�عاتها مب�صاركة نخبة من الباحثني امل�صرحيني .

العامة  امل�صرحية  امل��ع��ارف  ح���ل  امل�صابقات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ه��رج��ان  ينظم  كما 
م�اقع  ورواد  الت�ص�ير  م�صابقات  اإىل  اإ�صافة  باملهرجان  املتعلقة  واملعل�مات 
الت�ا�صل الجتماعي يف النرتنت و�ص�اها من اأن�صطة هدفها اإ�صراك اجلمه�ر 

يف ي�ميات املهرجان وذاكرته.
اأما » امل�صامرة الفكرية« امل�صاحبة لهذه الدورة فتجيء حتت عن�ان » م�صامني 
الباحثني  من  ثلة  مب�صاركة  واملمكن«  الكائن   .. واأ�صاليبه  ال�صحراوي  امل�صرح 

امل�صرحيني.
الدورتني  ع��رو���ض يف  م��ن  اأجن���ز  م��ا  ق����راءة  اإىل  امل�����ص��ام��رة  م��داخ��الت  وت�صعى 
ميكن  ما  ت�صت�صرف  اأن  وحت��اول  والدللية  الفنية  الناحيتني  من  ال�صابقتني 
اأ�صاليب تنا�صب  تقدميه من م��ص�عات وما يف و�صع �صناع امل�صرح ابتكاره من 

هذا الل�ن امل�صرحي وتزيد من جاذبيته وتاأثريه يف امل�صتقبل.
ويعمق  املهرجان  بهذا  اخلا�ض  التاريخ  ليدون  الفكري  الن�صاط  ه��ذا  ويجيء 

رافقت  التي  النظرية  اجله�د  ي�صتكمل  وه�  وام��ت��دادا  ر�ص�خا  ويزيده  مكانته 
التظاهرة منذ انطالقتها.

وي�صارك يف هذه امل�صامرة التي �صتعقد 16 دي�صمرب يف ف�صاء املهرجان .. عبد 
الكرمي بر�صيد من املغرب وعبيدو با�صا من لبنان ونا�صر كرماين من الك�يت 

واأحمد خمي�ض من م�صر ون�اف ي�ن�ض من �ص�ريا.
املقبل  امل�صاركة �صباح اخلمي�ض  الفرق  لقاء تعريفيا بح�ص�ر  املهرجان  وينظم 

يف مقر ال�صي�ف.
امل�صرحيني  جلميع  دع���ة  مبثابة  ه�  ال�صحراوي  للم�صرح  ال�صارقة  ومهرجان 
العرب ل�صتك�صاف وا�صتلهام هذا الف�صاء الثقايف والجتماعي ومقاربته اإبداعيا 
عرب �صيغ وحل�ل الفن امل�صرحي املتعددة كالتاأليف والرجتال والأداء التمثيلي 
والت�ص�ير والإخراج.ي�صار اإىل ان الدورة الأوىل من املهرجان نظمت يف دي�صمرب 

.2015

مهرجان ال�شارقة للم�شرح ال�شحراوي ينطلق غدا
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يعد واحدا من اأكرث اأفالم العام احلايل جدل وغرابة

االو�شكار؟ اإىل  اآرنوف�شكي  دارين  ي�شل  هل   Mother
دارين  الأم��ريك��ي  املخرج  يق�د جن�ن  ان  هل ميكن 
 )!Mother(  )! )اأم  فيلم  وغرابته،  اآرن�ف�صكي 
غ��ل���ب هذا  غ��ل���دن  ح��ت��ى  اأو  الأو���ص��ك��ار  اىل من�صة 
اعالن  مبجرد  الذهن  اىل  يتبادر  قد  �ص�ؤال  العام؟ 
اأح��داث فيلمه اجلديد الذي يعد واح��دا من  نهاية 
اأكرث اأفالم العام احلايل جدل وغرابة، ملا يت�صمنه 
نهايات  على  وتاأويالت  غام�صة  فل�صفية  اأ�صئلة  من 
مفت�حة الفيلم يقع يف خانة الدراما النف�صية، التي 
ي�صعب على اجلمه�ر العادي تقبلها والتفاعل معها 
ب�صه�لة، وه� ما يربر التقييم ال�صيء الذي منحه 

اجلمه�ر له عرب م�قع )�صينما �صك�ر(.
يثبت يف  اآرن���ف�����ص��ك��ي،  امل��خ��رج  )ن����ح(  فيلم  �صاحب 
الغريبة،  الق�ص�ض  يه�ى  ي��زال  ل  اأن��ه  الفيلم  ه��ذا 
يف  واملعقدة  الغام�صة  الأ�صياء  اأع��م��اق  يف  والغ��ض 
النف�ض الب�صرية، ويثبت قدرته على امل�صي يف طريق 
اجلن�ن عرب ال�صينما، فرغم ب�صاطة حكاية الفيلم 
ت���دور ح���ل ح��ي��اة زوج���ني يعي�صان معا حياة  ال��ت��ي 
و�ص�ل  حلظة  ال��ت���ت��ر  ي�صيبها  وم�صتقرة،  ه��ادئ��ة 
�صيف غام�ض اىل بيتهم، ال ان اآرن�ف�صكي بدا اأنه 
تعمد خالل ترجمته جت�صيده للفيلم على ال�صا�صة 
م�صت�يات  ن��ح���  ن��ق��ل��ه  ال����ذي  ال��ت���ت��ر،  ن�صبة  زي����ادة 
النف�ض  يف  ال���ت���اأث���ري  اىل  ال���رع���ب،  درج�����ة  ت��ت��ج��اوز 

بطريقة عميقة.
ال���دع���ائ���ي، م�����ص��اح��ة وا�صعة  ال��ف��ي��ل��م وك��ل��ي��ب��ه  ب���ني 
يت�صمنه  فما  اخل���داع،  اآرن�ف�صكي  خاللها  م��ار���ض 
)الرتيللر( يكاد ان يك�ن م�صلال متاما ملا يعر�صه 
رعب،  فيلم  اأن��ه  تظن  ق��د  الأوىل  فلل�هلة  الفيلم، 
ولكنه يف ال�اقع لي�ض كذلك، رغم ان كافة الأحداث 
اأنفا�ض  اآرن�ف�صكي  حب�ض  حيث  امل��ن��زل،  داخ��ل  ت��دور 
كامريته بني جدرانها ال يف لقطتني فقط تتنف�ض 

من  البيت  ي�ص�ر  عندما  ال�صعداء  الكامريا  فيهما 
اخلارج والأخرى عندما ي�ص�ره من الأعلى، ليثري 

بذلك ت�تر امل�صاهد. 
والفيلم برمته عبارة عن تعبري جمازي، فلكل رمز 
وفقا  ت��اأوي��ل��ه  للم�صاهد  ميكن  خمتلف،  معنى  فيه 
العمل  ب���دا  ف��ق��د  ف��ك��ره وث��ق��اف��ت��ه، ول��ذل��ك  لطبيعة 
اي��ج��اد ح��ل له،  ل��ن تتمكن ب�صه�لة  ع��ب��ارة ع��ن لغز 
هدفها  ب�صرية  وم�صاهد  تاأويالت،  من  يت�صمنه  ملا 

�صيما  ل  التخمني،  على  امل�صاهد  حتفيز  الأ�صا�صي 
واأن����ه ي��ح��ت���ي م��ع��اين وت��ع��ب��ريات جم���ازي���ة، حتمل 
الالوعي  ع��دة تخاطب  ا���ص��ارات فكرية  بني طياتها 
�صينمائيا غري  الن�صاين، وه� ما يجعل منه عمال 
النفعال،  �صديد  امل�صاهد  لقدرته على جعل  ع��ادي، 
هذا  جت�صيد  اآرن�ف�صكي  وا�صتطاع  الرعب،  لدرجة 
ال�صع�ر عرب ت�صاعد اأحداث الفيلم ب�صكل تدريجي، 
و���ص���ل ح��ت��ى ال�����ذروة ال��ت��ي ب���دت وا���ص��ح��ة يف ثلث 
كتبه  اآرن���ف�����ص��ك��ي  ان  ي��ب��دو  ال���ذي  الأخ����ري،  الفيلم 

بعناية خال�صة.
من حيث الأداء، ل يعد هذا الفيلم من اأف�صل اأعمال 
القائمة  راأ����ض  على  و�صعتها  التي  ل�ران�ض  جنفري 
ليننغ  )�صيلفر  مثل  بالأو�صكار  الف�ز  من  ومكنتها 
اأداء جيدا، يف  ب���ك(، ولكنها ا�صتطاعت فيه تقدمي 
اأف�صل بكثري، رغم  اأداء مي�صيل فايفر كان  حني ان 
الفيلم عندما  اأنها مل )تفهم ن�ض  اعرتافها �صابقا 
قراأته للمرة الأوىل(، وانه يقت�صر على فئة معينة 
ان  راأت  حيث  ب��ال��دور،  التزمت  ولكنها  النا�ض،  م��ن 
لالهتمام،  مثرية  تلعبها  التي  ال�صخ�صية  طبيعة 
الذي  ب��اردمي  خافيري  على  ان�صحب  كذلك  والأم���ر 
وحت�يلها  �صخ�صيته  تل�ين  على  قدرته  م��دى  بني 

من هادئة ملرعبة.

املقتب�ض   Hugo �صك�ر�صيزي  مارتن  فيلم  يف 
 Invention of ���ص��ي��ل��زن��ي��ك  ك���ت���اب  م���ن 
غرار  على  يروي،  الذي   ،Hugo Cabret
�صجعان  اأولد  ق�صة   ،Wonderstruck
يكت�صف�ن ق�ص�صاً حقيقية مل�صنني خابت اآمالهم. 
اأك��رث عمقاً من  ي�صّكل جتربة  لكن فيلم هاينز 
الناحية العاطفية. ول �صك يف اأن امل�صاهد، مهما 
رواياته  ي�صحره يف  ما  على  �صيعرث  �صنه،  كانت 
وبث  ال�صا�صة  اإىل  هاينز  نقلها  التي  املت�صابكة، 

فيها احلياة عدد من املحرتفني البارعني.
امل�صّ�ر  امل��ح��رتف��ني  ه�������ؤلء  ب���ني  الأب������رز  ل��ع��ل 
ال�صينمائي اإيد لت�صمان الذي يتعاون غالباً مع 
بقيا�ض  �صريط  على  العمل  هذا  وي�صّ�ر  هاينز 
عام  مل�صاهد  والأ���ص���د  بالأبي�ض  مليمرتاً   35

.1977 عام  مل�صاهد  وبالأل�ان   1927
ريف  يف   Wonderstruck اأح���داث  تبداأ 
ال�صغري  بن  1977. يخ�صر  ميني�ص�تا يف عام 
ُبعيد  �صاعقة  ب�صبب  �صمعه  فيغلي(  )اأوك�������ض 

وفاة والدته )مي�صال وليامز(، التي كانت تعمل 
والده  ه���ي��ة  ع��ل��ى  تطلعه  ومل  مكتبة،  اأم��ي��ن��ة 

الغائب.

غمو�ض
يحت�ي كتاب والدة بن الغام�ض عن ذكرياتها 
لتحديد  م��ف��ت��اح  ع��ل��ى  ن���ي����ي����رك  م��دي��ن��ة  يف 
البلد  ع��رب  رحلة  يف  ب��ن  ينطلق  لذلك  ه�يته. 
يف م��ه��م��ة ل��ت��ح��دي��د ن�����ص��ب��ه. ي��رك��ب ح��اف��ل��ة من 
مانهاتن.  و�صط  يف   Port Authority
هذا  ميني�ص�تا،  من  ال�صبي  ه��ذا  اإىل  بالن�صبة 
عامل جديد. ويربع لت�صمان يف نقل الرتاكيب 

والأل�ان بطريقة �صاحرة.
روز  اإىل  بالن�صبة   1927 ع��ام  م�صاهد  تقل  ل 
على  غ��راب��ًة.  �صيم�ندز(  )ميلي�صنت  ال�صغرية 
غ����رار ب���ن، ت��ت���ق ت��ل��ك ال��ف��ت��اة ال�����ص��م��اء، التي 
والدتها  مع  الت�ا�صل  اإىل  ه�ب�كن،  يف  تعي�ض 
ت�����ؤدي دوره���ا  م�����ص��ه���رة  ال��ب��ي���ل���ج��ي��ة، مغنية 

اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف هذه  م������ر. ويف ح��ب��ك��ة  ج����ل���ي���ان 
يف  البالغة  روز  دور  اأي�صاً  م���ر  جت�صد  الق�صة، 
يدور  ال����ذي   Wonderstruck ن�����ص��ف 
مب�صاعدة  بن،  يكت�صف  عندما  ال�صبعينيات.  يف 
مايكل(،  )ج���اي���دن  ج��ي��م��ي  اجل���دي���د  ���ص��دي��ق��ه 
املعدة  التفا�صيل يف �صل�صلة الكت�صافات  ترابط 
الق�صتان  تندمج  اإليها،  يت��صل  التي  باإتقان 
بجمال  ال�ا�صح  �صيلزنيك  اهتمام  يق�دنا  معاً. 
للتاريخ  الأمريكي  املتحف  يف  عميقاً  ني�ي�رك 
عن  بن  اأح��الم  ذئ��ب  جم�ّصم  )يعك�ض  الطبيعي 
ه���ج����م ذئ�����ب( وم��ت��ح��ف ك���ي��ن��ز، ح��ي��ث يحمل 
جم�صم كامل عن مدينة ني�ي�رك ت�صرف عليه 
كانت  التي  للت�صاوؤلت  ذكية  البالغة حل�ًل  روز 

تراود بن ط�ال حياته.

توا�شل
بهذه  الق�صة  ه��ذه  حبكة  اأح����داث  ع��ر���ض  عند 
الفهم.  و�صعب  معقداً  الفيلم  يبدو  الطريقة، 

اأنه لي�ض كذلك. فمفاهيم الق�صة الرئي�صة  اإل 
متا�صياً  �صامت  الق�صة  من  روز  ج��زء  ملهمة: 
مع معاناة روز ال�صمم ط�ال حياتها. اأما جزء 
بن فيحفل بالأ�ص�ات مبا اأنه فقد �صمعه اأخرياً 
الت�ا�صل بهذه الطريقة. كذلك  ويحاول تعّلم 
الناعمة  ب�رويل  كارتر  امللّحن  م��صيقى  ت�صّكل 
اإ�صافة  ال��ق���ة  اإىل  اللج�ء  دون  م��ن  واحلي�ية 

مميزة اإىل هذا العمل.
ال�صادق،  الأداء  خ�ص��صاً  امل��ت��ق��ن،  الأداء  اأم���ا   
والرقيق، وال�صهل الذي تقّدمه املمثلة ال�صماء 
�صيم�ندز، فيتحّ�ل اإىل و�صيلة امل�صاهد للغ��ض 

.Wonderstruck يف
م�صاهد  ال��ع��م��ل  ه���ذا  ي�����ص��ّم   ،Hugo يف  ك��م��ا 
اأح��اٍج. لكن  اأنها  ترى فيها ال�صخ�صيات كما ل� 
هاينز يف�صل دوماً ال�صكينة يف اأفالمه، وُيعترب 
من اأبرع امل�ؤهلني لتقدمي م�اد مماثلة. وهكذا 
نح�صل على ق�صة خرافية مليئة بامل�صاعر التي 

مت�صنا ب�صدق.

ق�شة   ...Wonderstruck
خرافية مليئة بامل�شاعر التي مت�شنا ب�شدق

نحو  على  رقيقة  بطريقة  العوامل  تلتحم 
 ،Wonderstruck يف  اعتيادي  غري 
قّدمها  التي  ال�شينمائية  الن�شخة  تلك 
املخرج تود هاينز من كتاب بريان �شيلزنيك 
الذي حّقق اأعلى املبيعات عام 2011 و�شّكل 
اهتمام  رواية عميقة م�شّورة مبهارة تثري 

حمبي الأحاجي من الأعمار كافة.
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دفئًا طبيعيًا يف ال�شتاء متنحك  ن�شائح   5
يف ف�صل ال�صتاء يك�ن اجل� �صديد الربودة؛ ما يجعل الكثري من الأ�صخا�ض 

يف�صل�ن اجلل��ض يف املنزل للهرب من الربودة.
وال�صمنة،  التغذية  اأخ�صائي  كمال  ه��اين  الدكت�ر  م  ق��دَّ د،  ال�����ص��دَّ ه��ذا  ويف 
التي متنح  الن�صائح  “في�صب�ك”، ع��دداً من  يف من�ص�ر على �صفحته على 

اجل�صم الدفء الطبيعي.
وجاءت الن�صائح كالآتي:

والف�ل،  البي�ض  وت�صمل  ي�مياً  الإفطار  وجبة  تناول  على  احلر�ض   1-
فاإنها متد اجل�صم بالطاقة وت�صاعد على ال�صع�ر بالدفء.

-2 جتنب نهائياً عدم تناول وجبة الإفطار، لأن اجل�ع يزيد من ال�صع�ر 
بالربد وي�ؤثر على ال�صحة.

بالربوتينات. غنية  مت�ازنة  غداء  وجبة  تناول  على  اأي�صاً  احلر�ض   3-
اأو امل�صي ي�مياً؛ لأنه ي�صاعد على  -4 جتب ممار�صة اأي ن�ع من الريا�صة 

التدفئة وحرق الده�ن الزائدة يف اجل�صم.
كال�صحلب  اجل�صم  تدفئة  على  ت�صاعد  التي  امل�صروبات  بع�ض  تناول   5-
والقرفة والزجنبيل، جميع هذه امل�صروبات متد اجل�صم بالطاقة وت�صاعد 

على حرق الده�ن الزائدة يف اجل�صم.

عالج جيني لنوع نادر من العمى!
تتحدد خط�ط املعركة فيما يقرتب اأول عالج جيني من ال�ص�ق الأمريكية 
ويقدم الأمل ملن يعان�ن من ن�ع نادر من العمى لكنه يخلق مع�صلة ملقدمي 

خدمات الرعاية ال�صحية فيما يتعلق بالتكلفة.
على  بامل�افقة  ت��صية  �صدرت  التي  ثريابي�تيك�ض،  �صبارك  �صركة  واأبلغت 
عالجها )الذي يحمل ال�صم ل�ك�صت�رنا( يف ال�ليات املتحدة، امل�صتثمرين 
دولر  ملي�ن  م��ن  ي��اأك��رث  ال��ع��الج  لتقييم  �صببا  هناك  اأن  املا�صي  الأ���ص��ب���ع 

للمري�ض ال�احد رغم اأنها مل حتدد �صعرا فعليا بعد.
لكن املعهد الأمريكي للمراجعة الإكلينيكية والقت�صادية قال هذا الأ�صب�ع 

اإن هذا يجعل من ال�صعب اأن يك�ن ذلك عالجا فعال من ناحية الكلفة.
غري اأن التحليل الذي اأجراه املعهد اأقر باأن العالج قد يك�ن فعال من حيث 

التكلفة بالن�صبة للمر�صى الأ�صغر �صنا.
كان�ن  يناير   12 يف  ل�ك�صت�رنا  على  املت�قعة  الأمريكية  امل�افقة  ومتثل 
يف  جينيني  ع��الج��ني  لأول  حمبطة  مبيعات  ب��ع��د  للقطاع  دف��ع��ة  ال��ث��اين 

اأوروبا.
اإىل  ال�صركات مثل بل�بريد بي� وبي� مارين و�صاجنام�  وي�صعى مزيد من 
فريو�صات  با�صتخدام  املعيبة  اجلينات  اإ�صالح  على  تعتمد  التي  العالجات 

حلمل احلم�ض الن�وي اإىل اخلاليا.
العالج  اإن  �صبارك ي�م اخلمي�ض  ل�صركة  املايل  املدير  �صتيفن وب�صرت  وقال 
فقط  واح��دة  ملرة  عالج  بتقدمي  التقليدية  التفكري  طريقة  يغري  اجليني 
تكافح  ت��زال  ل  ال�صحية  الأنظمة  لكن  ل�صن�ات  ال��صفات  تكرار  من  بدل 

لتلحق بالركب.
واأ�صاف يف م�ؤمتر ب�صاأن الرعاية ال�صحية يف لندن اأن �صبارك ت�د اأن تق�ل 

تدفع�ا“. فال  ينجح  مل  واإذا  لنا  فادفع�ا  )العالج(  جنح  ”اإذا 

الكروي؟ ال�شكل  الأر�ض  اتخذة  • ملاذا 
اتخذت الأر�ض ال�صكل الكروي لنف�ض ال�صبب الذي يجعل قطرة املاء 
الكروي  ال�صكل  ع��ادة  لنف�صه  ال�صائل  يتخذ  ال�صكل  كروية  والفقاعة 
يحدث هذا عندما يهبط ال�صائل من الف�صاء كقطرة املطر اأو يطف�ا 
على �صطح املاء كالفقاعة عندما تك�نت الأر�ض كانت م�ؤلفة من م�اد 
�صائلة �صابحة يف الف�صاء ولهذا اتخذت الأر�ض ال�صكل الكروي عندما 

بردت حرارتها وغدت �صلبه احتفظت ب�صكله الكروي  
الأر�ض؟ حجم  هو  • ما 

يبلغ حميط الكرة الأر�صية على خط ال�صت�اء 24847 ميال ويبلغ 
الأر�ض  7909 ميل  ال���ص��ت���اء  خ��ط  الكرة(عند  )ع��رب  الأر����ض  قطر 
ا�صغر من هذا بقليل اإذا قي�صت ما بني القطبني ل� اأتيح لنا اأن ن�صع 
الأر�ض على ميزان ل�جدنا اأنها تزن 3720كنتلي�ن طن)الكنتلي�ن 
املتحدة  ال����لي���ات  يف  �صفر   18 ميينه  اإىل  واح���د  م��ن  م���ؤل��ف  ع���دد 
الأمريكية وفرن�صا اأو 30 �صفر يف بريطانيا واأملانيا( يزداد وزن الأر�ض 

ب�صعة الف من الطنان كل �صنه ب�صبب النيازك التي تقع عليها.  

اإىل  احللزون  اأ�صنان  ت�صل  اأن  وميكن  الل�صان،  ب�ا�صطة  جر�صها  طريق  عن  ال�صجر  اأوراق  احللزون  • ياأكل 
�صن   25.000

التقي�ؤ.  ت�صتطيع  ل  • الفئران 
الكربيتيك حام�ض  ال�صيارة  بطارية  اىل  • ي�صاف 

عي�ن.  لها  لي�ض  الأر�ض  • دودة 
دائري.  ب�صكل  راأ�صها  تدير  اأن  الب�مة  • ت�صتطيع 

ج�صمها.  يف  ع�صلة   1.300 لها   ) الفرا�صة  يرقانة   ( • الري�ص�ع 
الت�ص��ض ت�صبب  ل  و  الفراولة  و  التني  من  ت�صتخرج  �صكرية  مادة  )الزايت�ل(  • اإن 

للتعفن  م�صادة  مادة  به  لأن  الزمن  به  طال  مهما  يتعفن  ل  )الع�صل(  • منتج 
22% الطبيعي  الع�صل  يف  املاء  ن�صبة  • تبلغ 

لها.  اأ�صرا�ض  ل  • الأفعى 
دقيقة.  مائة  ال�قت  من  الكيل�(  ون�صف  كيل�  )تزن  النعامة  بي�صة  �صلق  • يتطلب 

بالكامل.  غ�صرويف  لالأ�صماك  العظمي  • الهيكل 
 . الطعم  نف�ض  له  لي�ض  اأنه  مع   ، العادي  ال�صكر  مميزات  نف�ض  له  اخل�صب  • �صكر 

مي�عة.  اأكرث  الأبي�ض  الزلل  من  حمت�اه  ي�صبح  البي�ض  يتعفن  • عندما 
بق�ائمها.  اجلندب  اأنثى  • ت�صمع 

�سارق الدجاج 
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فوائد اجلريب فروت
اأجريت  ف��رن�����ص��ي��ة  درا����ص���ة  ت������ص��ل��ت 
م�ؤخرا اإىل اأن تناول ك�ب واحد من 
يقي  ي�مياً  ف���روت  ال�جريب  ع�صري 

من الإ�صابة باأمرا�ض القلب.
الع�صري  ه���ذا  اأن  ال���درا����ص���ة  واأك�����دت 
الدم�ية،  الأوع����ي����ة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
عالية  ن�صبة  ع��ل��ى  لح��ت���ائ��ه  ن��ظ��راً 
وغ���ن���اه مبركبات  احل��م�����ص��ي��ات،  م���ن 
اأمرا�ض  تقي من  التي  الفالف�ن�يد 

القلب. ويف هذا البحث، اأجرى العلماء اختبارات �صملت 48 امراأة يتمتعن 
ب�صحة جيدة تراوحت اأعمارهن بني 50 و65 عاماً، باعتبار اأن تلك الفئة 

العمرية هي الأكرث تعر�صاً لالإ�صابة باأمرا�ض القلب.
وقام فريق البحث باإعطاء ن�صف املجم�عة امل�صاركة يف الدرا�صة ن�صف ك�ب 
ع�صري غريب فروت يحت�ي على عن�صر "فالفان�نز" اأحد عنا�صر مركبات 
ع�صرياً  املجم�عة  من  الآخ��ر  الن�صف  اأعطي  بينما  ي�مياً،  الفالف�ن�يد 
م�صابهاً ل يحت�ي على عن�صر الفالفان�نز. وبعد مرور 6 �صه�ر، اأجريت 
فح��صات على املجم�عتني، وتبني اأن املجم�عة الأوىل التي تناولت ع�صري 
القلب  وظائف  لديها  حت�صنت  الفالفان�نز،  بعن�صر  الغني  ف��روت  جريب 
تناولت  التي  الثانية  املجم�عة  بينما  ملح�ظ،  ب�صكل  الدم�ية  والأوع��ي��ة 

الع�صري من دون العن�صر مل يظهر عليها اأي تغيري.

اآلم املعدة م�صكلة ت�اجه اأغلب النا�ض، وعادة ما يجهل اجلميع 
اأ�صراراً فيما  اأدوية خاطئة ت�صبب  اإىل  اأ�ْصَبابها، وقد يلج�ؤون 

بعد.
اآلم  تهدئة  يف  ت�صاعد  ع�صبية  م�صروبات   5 من  قائمة  اإليك 

املعدة، وهي:
1 – الزجنبيل: له عدد من اخل�صائ�ض امل�صادة لاللتهابات، 

وي�صاعد على اله�صم، وميكن اأن يخفف من اآلم املعدة.
جيد  ب�ص�����كل  يعم������ل  الط������ازج  ال������نعناع  الن����عناع:   –  2
املغلي،  النعناع  ك���ب من  ه�  ما حتتاجه  وك��ل  املعدة،  لتهدئة 
ويحفز  اله�صم،  على  ��اً  اأَْي�����صَ ي�صاعد  حيث  ورق���ة،  م�صغ  اأو 

ال�صهية.

اله�صم  ع�صر  من  يخفف  ال�ص��ض  عرق  ال�ص��ض:  – عرق   3
تناوله  احذر من  الطعام، ولكن  تناول وجبة  بعد  النتفاخ  اأو 
اأو  اْرِتَفاع �صغط الدم،  اأَْحَياَناً ما ي�صبب  بجرعات كبرية، لأنه 

تهيج جدار املعدة.
للمعدة،  م��ه��دئ��اً  ف��ق��ط  ي��ع��د  ل  ال��ب��اب���جن  ال��ب��اب���جن:   –  4
ي��ه��دئ الأع�����ص��اب، ف���اإذا كنت ت���اج��ه م�صكلة يف  ��اً  اأَْي�����صَ ول��ك��ن 
الباب�جن اخليار  املعدة، قد يك�ن  اآلٍم يف  اإىل  ِبالإِ�َصاَفِة  الن�م 

الأن�صب على الإطالق.
اإذا مل يكن لديك  5 – الليم�ن: م�صروب الليم�ن جيد ِجّداً 
من  ك���ب  يف  ليم�نة  ن�صف  فقط  ال�صابقة،  الأع�صاب  من  اأَي 

املاء الدافئ، �صيخفف من اآلمك املزعجة.

املعدة اآالم  تهدئة  يف  ت�شاعد  ع�شبية  م�شروبات   5

لورا بيل باندي لدى و�شولها حل�شور العر�ض الأول لفيلم "جوماجني: مرحبا يف الأدغال" يف هوليوود. )ا ف ب(

اعتاد اأحد الل�ص��ض ان ي�صرق الدجاج فقط ..وبالطبع هذا ل�ض عجيب لكن ل ت�صتعجب�ا .. انه ي�صرق الدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�صتكى النا�ض كثريا اإىل القا�صي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�صي انه يئ�ض من هذا 
الل�ض لكنه �صيقدمه لهم �صباح ي�م اجلمعة القادمة قبل ال�صالة .. جاء القا�صي وطلب من زوجته ان حت�صر 
له بع�ض الدجاجات من ح�صريتها فلما ت�صاءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �صرقها ل�صا 
و�صلنا اليه و�صبطناه متلب�صا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�صد ودع المر يل .. 
الزوجة  اخرجت  اخلمي�ض  ي�م  م�صاء  ويف  البيت  داخ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من احل�صرية  كل  الزوجة  جمعت 
الدجاج اإىل احلظرية وقد �صبغت حتت اجنحته بل�ن احمر قانىء ثم نرثت هذا الل�ن خارج احلظرية اي�صا 
واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�صريتها حتى انت�صف الليل وجاء الل�ض وجمع بع�ض الدجاجات يف قف�ض 
وذهب م�صرعا ويف ال�صباح املبكر �صار القا�صي وحرا�ض ال�صرطة خلف خط�ات الل�ض الذي تل�ن حذاوؤه بالل�ن 
الحمر وعندما و�صل�ا لبيته دق القا�صي الباب و�صاأل �صاحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�صي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�صي 
ح�صنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�صك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال والل�ض ينتعل حذاء �صبغ اأ�صفله بالحمر مثل هذا ومد يده وام�صك بحذاء الل�ض وقال ول�صا 
يداه مل�نتان بالل�ن الحمر مثل يديك ..ده�ض الل�ض الذي مل ينتبه لل�ن الحمر يف يده فقد دخل فرا�صه 
بعد ان انتهى من �صرقاته ف�صحك القا�صي وقال هيا ايها امل�صكني فاأنا يف عجلة من امري اأريد ان ا�صكر زوجتي 

وافكارها ذات الل�ن الحمر.


