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طريقة �صحرية ملواجهة الإرهاق يف العمل

بالإجهاد  �شعوراً  واأق��ل  اأك��ر تركيزاً يف عملك،  اأن تكون  اإذا رغبت يف 
يف نهاية اليوم فعليك بجولة ق�شرية على الأق��دام بعد تناول وجبة 
الغداء. الن�شيحة ال�شابقة ُم�شتقاة من نتائج درا�شة جديدة اأُجريت يف 
فنلندا حول �شبل ا�شتفادة العاملني من فرتة الراحة التي يح�شلون 

عليها خالل يوم العمل. 
و�شملت الدرا�شة مئة �شخ�ص يعملون يف جمالت خمتلفة. وُطِرحت 
على هوؤلء الأ�شخا�ص اأ�شئلًة تتعلق بكيفية ا�شتفادة كٍل منهم من راحة 
ينجحون  كانوا  اإذا  وما  اأثنائها،  بوقتهم  ا�شتمتاعهم  وم��دى  الغداء، 

خاللها يف البتعاد متاماً عن م�شاغل العمل وهمومه اأم ل. 
اخلا�ص  الروتني  تغيري  العينة  اأف��راد  من  الباحثون  ذل��ك طلب  بعد 
َم  بهم يف فرتة الراحة هذه، على مدار 10 اأيام عمٍل متوالية. ثم ُق�شِّ
املبحوثون يف هذا ال�شدد اإىل جمموعتني، اأولها ُطِلَب منها التجوال 
يف املتنزهات القريبة من مكان العمل والرتكيز على املناظر الطبيعية 
اأماكن  اختيار  الثانية  املجموعة  اأف��راد  على  كان  بينما  بهم،  املحيطة 
هادئة للمكوث فيها بداخل املقار الإدارية التي يعملون فيها، من اأجل 
الأن�شطة  لهذه  وُخ�ش�شت  ال�شرتخاء.  متارين  من  �شل�شلة  ممار�شة 

غداٍء �شريع.    تناول  بعد  دقيقة،   15
اأن تغيري  اإىل   - »ت��امي« الأمريكية  النتائج - بح�شب جملة  واأ�شارت   
روتني راحة الغداء، عاد بالفائدة ب�شكٍل عام على اأفراد العينة، اإذ قالوا 
اإح�شا�شهم بالإرهاق يف الن�شف الثاين من  اأ�شهم يف تقلي�ص  اإن ذلك 
اأفراد  اإن  قالوا  الدرا�شة  على  القائمني  الباحثني  لكن  العمل.   ي��وم 
املجموعة التي ُطِلب منها التجوال يف املتنزهات كانوا اأكر ا�شتمتاعاً 
بوقت الراحة، واأ�شد تركيزاً يف العمل بعد نيل راحة الغداء، وكذلك 
التي عادت على املجموعة  الأكرب  الفائدة  اأما  بالإرهاق.   اأقل �شعوراً 
التي ق�شت فرتة راحتها يف ممار�شة متارين ال�شرتخاء، فقد متثلت 
البتعاد عن م�شكالت  اأكر قدرة على  باتوا  باأنهم  اأفرادها  �شعور  يف 

العمل ومتطلباته خالل هذه الفرتة. 

هل �صتطيل العقاقري اأعمارنا اإىل 120 عامًا؟
عمر  متو�شط  يزيد  ل  حالياً  ال�شائدة  الدولية  التقديرات  بح�شب 
امل�شتقبل يف ظل  قد يختلف يف  الأم��ر  ولكن  عاماً،   81 الإن�شان عن 
جهود ت�شتهدف تطوير عقاقري جديدة، تتفاعل مع احلم�ص النووي 
يف  الداخلية«  ب�»ال�شيخوخة  ُيعرف  ما  وت��رية  اإبطاء  اأج��ل  من  للمرء 
الفرتة  يف  م�شاورات  اإج���راء  على  اأوروب��ي��ة  دول  ع��دة  وتعكف  ج�شمه. 
احلالية بهدف التفاق على بدء التجارب على هذه العقاقري خالل 

ال�شنوات الثالث املقبلة.
وطرحها  العقاقري  تلك  �شالحية  م��ن  التحقق  اإن  خ���رباء  وي��ق��ول 
لال�شتخدام قد يوؤدي اإىل زيادة متو�شط عمر الإن�شان اإىل 120 عاماً 

يف غ�شون �شتة عقود ل اأكر.
لكن اخلرباء اأ�شاروا اإىل اأنه يتعني على املرء اتباع نظام حياة �شحي 

حتى توؤتي العقاقري اجلديدة ثمارها ب�شكٍل كامل.
فالدميري  الربوفي�شور  عن  الربيطانية  َميل  َديلي  �شحيفة  ونقلت 
وعلم  البيولوجي  للتنظيم  بطر�شربغ  �شان  معهد  رئي�ص  خافين�ُشن 
ال�شيخوخة يف رو�شيا قوله اإنه من املهم اإدراك اأنه ل يوجد من يريد 
يكون  اأن  يجب  جيدة.  ب�شحة  التمتع  دون  من  اأط��ول  لفرتة  العي�ص 
اأ�شحاء  يعي�شوا  لكي  للب�شر  الفر�شة  اإتاحة  لنا هو  الرئي�شي  الهدف 
لأطول فرتة ممكنة. ويف الوقت الراهن، ُتباع �شتة من تلك العقاقري 
عقاٌر  بينها  ومن  بالفعل.  الرو�شية  الأ�شواق  يف  لل�شيخوخة  املقاومة 
ي�شتهدف احلفاظ على قدرات جهاز املناعة لأطول فرتة ممكنة، واآخر 
يركز على الإبقاء على ن�شاط الدماغ على حاله مع التقدم يف العمر.

اأجل  من  ال��ن��ووي  احلم�ص  مع  التفاعل  على  العقاقري  ه��ذه  وتعمل 
زيادة اإفراز الربوتينات، مما يقود يف نهاية املطاف اإىل اإطالة الفرتة 

التي ميكن اأن يبقى فيها الإن�شان على قيد احلياة.
اإنه تبني  الربوفي�شور خافين�ُشن  قال  واأم��ام موؤمتر دويل يف جنيف، 
اأن تراجع م�شتويات الربوتني ي�شكل اأحد املوؤ�شرات الرئي�شية للتقدم 
يف العمر.  واأ�شار اإىل اأن الباحثني العاملني معه �شعوا يف �شوء ذلك، 
�شل�شلة  ا�شتخدام  اإىل طبيعتها، من خالل  امل�شتويات  اإع��ادة هذه  اإىل 
اأنه  الرو�شي  العامل  واأو���ش��ح  الببتيد.   با�شم  ُتعرف  اأمينية  اأحما�ص 
اأن�شجة  الأمينية من  الأحما�ص  ا�شتخراج هذه  الإط��ار  جرى يف هذا 
حيوانات يف �شٍن �شغرية وتتمتع ب�شحة جيدة، وهي حيواناٌت متاثل 

يف اأن�شجتها تركيب الأن�شجة الب�شرية.
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التقاط موجات جاذبية جديدة 
اأعلن فريق دويل من العلماء ر�شد موجات جاذبية جمدداً، يف ثالث عملية 
ر�شد لهذه الرتددات الكونية التي تنباأ بوجودها عامل الفيزياء الأ�شهر يف 

العامل األربت اآين�شتاين يف العام 1915.
ور�شدت موجات اجلاذبية لأول مرة يف احلادي ع�شر من فرباير من العام 

ذلك مل تكن �شوى �شيء نظري حتدث عنه اآين�شتاين. قبل   ،2016
وكان ذلك حدثاً تاريخياً كبرياً يف الأو�شاط العلمية بعد اأربعني عاماً من 
اجلهود يف ر�شد هذه املوجات. وتوّقع العلماء اأن يفتح ر�شد هذه املوجات 
العام  اآين�شتاين يف  وق���ال  ل��ل��ك��ون.  ال��ك��ربى  الأ���ش��رار  اكت�شاف  اأم���ام  ال��ب��اب 
اأي الكون  امل��ادة ت��وؤدي اإىل ت�شوه يف ما �شماه الزمكان  جاذبية  اإن   1915

باأبعاده الأربعة، الطول والعر�ص والعمق والزمان.
و�شبه اآين�شتاين هذا الت�شوه بذلك الذي ت�شببه قطعة حجرية تلقى يف املاء، 
اإىل متوجات ميكن  ي��وؤدي  اأن وجود الأج��رام  فتولد متوجات فيها، واأثبت 

التقاطها.
وعملية الر�شد اجلديدة التي اأعلن عنها اخلمي�ص هي الثالثة، وقد �شبقتها 
عملية منا�شبة يف اخلام�ص ع�شر من يونيو 2016، ويف احلالتني الثانية 
والثالثة كانت املوجات ناجتة عن ارتطام ثقبني اأ�شودين والتحامهما معا 

لي�شكال ثقباً اأ�شود اأكرب، كتلته اأكرب بع�شرات املرات من كتلة ال�شم�ص.
وال��ث��ق��ب الأ���ش��ود ه��و ج��رم ه��ائ��ل الكثافة واجل��اذب��ي��ة يبتلع ك��ل م��ا حوله 
الكبرية  النجوم  حياة  انتهاء  بعد  يت�شكل  وه��و  ال�شوء،  حتى  الف�شاء  يف 
وت�شدعها على نف�شها. يف املرة املا�شية، كانت كتلة الثقب الأ�شود تعادل 62 
اأن كتلة الثقب الأ���ش��ود تعادل  امل��رة فتبني  اأم��ا يف ه��ذه  م��رة كتلة ال�شم�ص، 

ال�شم�ص. كتلة  مرة   49
و�شتن�شر نتائج هذا الكت�شاف يف جملة فيزيكال ريفيو ليرتز الأمريكية.

اليون�صكو تطالب بحماية 
احلاجز املرجاين 

للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  ح��ث��ت 
ا�شرتاليا  )يون�شكو(  والثقافة  وال��ع��ل��م 
اليوم ال�شبت على تكثيف اجلهود لإنقاذ 
احل���اج���ز امل���رج���اين ال��ع��ظ��ي��م وق���ال���ت اإن 
الأم��د لتح�شني حالته  الأه��داف طويلة 

لن تتحقق على الأرجح.
تقييم  م�����ش��ودة  ال��ي��ون�����ش��ك��و يف  وح�����ذرت 
حلالة مواقع الرتاث العاملي، وهو تقرير 
كراكوف  يف  �شيعقد  اج��ت��م��اع  قبل  ت��ع��ده 
ببولندا يف يوليو متوز، من بطء التقدم 
بنوعية  الأه����داف اخل��ا���ش��ة  اإجن���از  نحو 
امل���ي���اه ح����ول احل���اج���ز امل���رج���اين وقالت 
ع���ن حتقيق  ت��ع��ج��ز  ا���ش��رتال��ي��ا رمب���ا  اإن 
لتحقيقها  ال�شعي  اأعلنت  التي  الأه��داف 
التقرير  وق����ال   .2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
والحتاد  العاملي  ال���رتاث  م��رك��ز  "يرى 
اأن الأمر  العاملي للحفاظ على الطبيعة 
يتطلب ت�شريع وترية تنفيذ اخلطة حتى 
والطويلة  املتو�شطة  الأه����داف  تتحقق 
2050 خا�شة  ل��ع��ام  امل��و���ش��وع��ة  امل���دى 
اإ�شارة  يف  املياه"  ب��ن��وع��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ال�شتدامة  خ��ط��ة  عليها  يطلق  خل��ط��ة 

طويلة الأمد )اإل.تي.اإ�ص.بي(.

لقاحات فا�صدة 
تقتل 15 طفًل 

لقي 15 طفاًل حتفهم يف منطقة 
ال�������ش���ودان، نتيجة  ري��ف��ي��ة ج��ن��وب 
ح��ق��ن��ه��م ب���ل���ق���اح���ات ف���ا����ش���دة �شد 
اأعلنت احلكومة  احل�شبة، ح�شبما 
الأول  ام�������ص  امل����ت����ح����دة،  والأمم 

اجلمعة.
ق����ري����ة  يف  ال������وف������ي������ات  ووق�������ع�������ت 
ال��ن��ائ��ي��ة يف جنوب  ن��ات�����ش��ودوك��وب��ل 
ج��رى تطعيم  ال��ب��الد، حيث  �شرق 
اأعمارهم  ت�شل  طفل   300 نحو 

اإىل خم�شة اأعوام.
وزارة  دع���م���ت���ه  حت���ق���ي���ق  وك�������ش���ف 
الأمم  و���ش��ن��دوق  العاملية  ال�شحة 
عن  يوني�شيف  للطفولة  امل��ت��ح��دة 
حاد  ت�شمم  ج���راء  الأط���ف���ال  وف���اة 
ناجت عن حقن لقاح ملوث، بح�شب 

بيان.
وا���ش��ت��خ��دم ف��ري��ق ال��ت��ط��ع��ي��م غري 
املدرب حمقنة �شرجنة واحدة على 
مدار اأربعة اأيام، هي مدة احلملة، 
ل  مبنى  يف  باللقاحات  واحتفظوا 
ث��الج��ة حفظ مالئمة،  ب��ه  ي��وج��د 

خالل هذه الفرتة.
طفاًل   32 اأن  ال���ب���ي���ان،  يف  وج����اء 
احلمى  باأعرا�ص  اأ�شيبوا  اآخ��ري��ن 

والقيء والإ�شهال ولكنهم تعافوا.
منظمة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
ال�شحة العاملية طارق ي�شاريفيت�ص 
يف جنيف: اإن فرق التطعيم املحلية 
ت���درب���ت ع��ل��ى ي���د ���ش��رك��اء معنيني 

بالتنمية، بينها ال�شحة العاملية.
�شبب  نحقق يف  اأن  واأ�شاف: يجب 
عدم مترير التدريب اإىل الفرق يف 

املواقع .
وك����ان����ت ال���ل���ق���اح���ات م���ق���دم���ة من 

منظمة اليوني�شيف.
ال�����ش��ح��ة يف جنوب  واأع�����رب وزي����ر 
ال�شودان ريك جاي كوك عن عميق 

اأ�شفه وحزنه على وفاة الأطفال.
وق�����ال يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي: كان 
مي��ك��ن احل��ي��ل��ول��ة دون وق���وع هذه 
بالتم�شك  امل���اأ����ش���اوي���ة  الأح��������داث 
مب����ع����اي����ري ال���������ش����الم����ة اخل���ا����ش���ة 

مبنظمة ال�شحة العاملية .

ليك بيل تنجب 
طفلها الثاين

واملخرجةليك  امل��م��ث��ل��ة  اأجن���ب���ت 
بيلطفاًل من زوجها�شكوت كامبل.

ليك البالغة من العمر 38 عاماً 
اأجنبت �شبي .

اإ�شم  ع��ن  الك�شف  يتم  مل  زال  وم��ا 
ال�شبي اأو التاريخ املحدد لولدته.

ليك و�شكوت لديهما طفلة تدعى 
نوفا وتبلغ من العمر �شنتني.

مع دخول �صهر رم�صان املبارك، يبداأ امل�صلمون ال�صيام 
ي���وؤدي يف كثري من  ال��ن��ه��ار، مم��ا  م��ن  ل��ف��رات طويلة 
الأحيان اإىل انخفا�ض م�صتوى ال�صكر يف الدم لبع�ض 
عاٍل.  غلوكوز  م�صتوى  لديهم  يكون  الذين  الأ�صخا�ض 
اأثناء  املخزن  الغلوكوز  ا�صتهالك  يف  اجل�صم  فيبداأ 

�صاعات ال�صيام.
رم�صان  �صهر  خالل  الوزن  يفقدون  الأ�صخا�ض  بع�ض 
نتيجة لل�صيام، بينما ينخف�ض م�صتوى الكولي�صرول 
يف الدم عند البع�ض الآخر. اإل اأن الكثريين يقعون يف 
اأخطاء باتت �صائعة خالل ال�صهر الكرمي وقد توؤدي 
"بولد  موقع  ن�صره  تقرير  وبح�صب  �صحية.  مل�صاكل 
تفاديها  يجب  �صائعة  اأخطاء   6 هناك  فاإن  �صكاي"، 
ول  اجل�صم  على  بالفائدة  يعود  �صحي  �صوم  اأجل  من 

يت�صبب مب�صاكل �صحية بعد انتهاء ال�صهر الكرمي:

اخلطاأ الأول
�شرب  م��ن  الإك��ث��ار  اإىل  الإف��ط��ار  عند  ال�شائمون  يلجاأ 
الع�شائر عالية ال�شكريات وبكميات كبرية، والكثري منها 
قد يحتوي على مك�شبات لون اأو اإ�شافات غري طبيعية، 
مما يعود بال�شرر على اجل�شم. فالعتدال اأف�شل �شيء، 
�شكر  على  حتتوي  ل  التي  الطبيعية  الع�شائر  ويف�شل 

م�شاف اأو األوان �شناعية.
اخلطاأ الثاين

اأثناء  املاء  الكثري من  �شرب  اإىل  ال�شائمني  بع�ص  يلجاأ 
وجبة الإفطار مما يت�شبب بال�شعور بالمتالء ويف بع�ص 
اأوج��اع باملعدة. من املهم جداً  الأح��ي��ان ي��وؤدي ذل��ك اإىل 
املياه يف الفرتة ما بني وجبتي  �شرب كميات كافية من 
الإفطار وال�شحور، ولكن على فرتات متباعدة حتى ل 

نت�شرر.
اخلطاأ الثالث

اإىل  ت��ذه��ب  ال��ري��ا���ش��ة، ل  ال��ذي��ن مي��ار���ش��ون  لل�شائمني 
�شالة الألعاب الريا�شية )اجليم( مبا�شرة بعد الإفطار، 
ت��رتك ف��رتة ح��وايل �شاعتني بعد الإفطار  اأن  بل يجب 

لإعطاء اجل�شم مدة كافية له�شم الطعام.
اخلطاأ الرابع

�شرعة ابتالع الطعام دون م�شغه جيداً من اأ�شواأ العادات 
التي ت�شر باجل�شم اأثناء تناول وجبة الإفطار. يجب اأن 

يتم م�شغ الطعام ببطء للم�شاعدة يف ه�شم الطعام.
اخلطاأ اخلام�ص

الإفطار  وجبة  من  النتهاء  بعد  ف��وراً  احللويات  تناول 
�شت�شاب  اأنك  عنها  وينتج  اأي�شاً،  ال�شائعة  الأخطاء  من 
من  م�شاحة  ت��رتك  اأن  يجب  بعدها.  ال�شديد  بالنعا�ص 

الوقت حوايل �شاعتني بعد وجبة الإفطار قبل اأن تبداأ 
يف التمتع باحللويات.

اخلطاأ ال�شاد�ص
مثل  بال�شوديوم،  الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  م��ن  الإك��ث��ار 
هي  والن�شيحة  بالعط�ص.  ال�شعور  من  يزيد  املخلالت، 
اإنها غنية  الإف��ط��ار، حيث  تناول ثمرة موز واح��دة بعد 
بالبوتا�شيوم، وميكنها مقاومة ال�شعور بالعط�ص لدرجة 

كبرية.

خماطر التدخني بعد الإفطار
حذر خرباء من خماطر التدخني بعد الإفطار مبا�شرة 

يف رم�شان، ملا قد ي�شببه من م�شاكل �شحية خطرية.
ومن خماطر التدخني بعد �شاعات طويلة من ال�شيام، 
حتفيز ال�شعور بالعط�ص وجفاف احللق وال�شعور بالتعب 

امل�شتمر.
ك��م��ا ي�����وؤدي اإىل ا���ش��ط��راب��ات يف ال���ن���وم، وزي�����ادة اإف����راز 
الأحما�ص باملعدة، ما قد يت�شبب يف زيادة ن�شبة الإ�شابة 

بارجتاع املريء.
وميكن اأن يت�شبب التدخني عقب تناول الطعام مبا�شرة 
ع��ن��د الإف���ط���ار يف ال��ت��ه��اب امل��ع��دة ال���ذي ق��د ي��ت��ط��ور اإىل 

قرحة.
ومن الأعرا�ص التي ُيحدثها التدخني اأي�شا ال�شطراب 
يف �شربات القلب، وتفاقم خطر الإ�شابة باأزمات قلبية 

و�شكتات دماغية.
جت��در الإ���ش��ارة اىل اأن تدخني التبغ ي��وؤدي اإىل وف��اة ما 
الأُ�شر  ويكلف  ع���ام،  ك��ل  �شخ�ص  م��الي��ني   7 على  ي��زي��د 
واحلكومات اأكر من 1.4 تريليون دولر اأمريكي من 

خالل الإنفاق على الرعاية ال�شحية وَفْقد الإنتاجية.
ال�شحة  منظمة  ت�شدره  نوعه  م��ن  تقرير  اأول  واأ���ش��ار 
نفايات  اأن  اإىل  البيئي"  واأث���ره  "التبغ  بعنوان  العاملية 
كيميائية  م���ادة   7000 م��ن  اأك���ر  على  حت��ت��وي  التبغ 
التي ت�شيب  املواد  البيئة، منها  َت�شُمم  اإىل  توؤدي  �ُشمية 

الإن�شان بال�شرطان.
باآلف  البيئة  تلويث  يف  التبغ  دخ��ان  انبعاثات  وُت�شاهم 
بال�شرطان  الإن�����ش��ان  ت�شيب  ال��ت��ي  امل���واد  م��ن  الأط��ن��ان 
التبغ  نفايات  ومتثل  الدفيئة.  وغ��ازات  ال�شّمية  وامل��واد 

كذلك اأكرب اأنواع القمامة عدداً على ال�شعيد العاملي.
 10 اإىل  ي�شل  ع���دد  م��ن  البيئة  يف  التخل�ص  وي��ج��ري 
مليارات �شيجارة من اإجمايل ال�15 مليار �شيجارة التي 

ُتباع يومياً.
املواد  جمموع  من   40٪-30 ال�شجائر  اأعقاب  وت�شكل 
ال�شاحلية  املناطق  يف  التنظيف  عمليات  يف  جُتمع  التي 

واحل�شرية.
املرتبطة  الأم���را����ص  مت��ث��ل  ال�����ش��ح��ة،  منظمة  وح�����ش��ب 
بالتبغ واحداً من اأكرب تهديدات ال�شحة العمومية التي 
يواجهها العامل؛ حيث ت�شبب وفاة اأكر من 7 ماليني 
ُم�شببات  اأك��رب  اأح��د  التبغ  تعاطي  لكن  �شنوياً.  �شخ�ص 

الأمرا�ص غري ال�شارية التي ميكن الوقاية منها.
وبح�شب املنظمة الدولية حلت ال�شني يف املرتبة الأوىل 
عامليا يف قائمة الدول الأكر ا�شتهالكا للتبغ ب�4124 
لبنان  ح��ل  ح��ني  يف  ال��واح��د،  لل�شخ�ص  �شنويا  �شيجارة 
ثم  ب�3023،  عربيا  والأوىل  عامليا  الثالثة  املرتبة  يف 
 2690( رو�شيا  وخام�شا  �شيجارة(   2732( مقدونيا 

�شيجارة(.

علج مغناطي�صي للكتئاب
ذات  ال�شحية  امل�شكالت  م��ن  الك��ت��ئ��اب  يعترب 
الأول����وي����ة، لأن����ه ي��وؤث��ر ع��ل��ى اأداء الأف������راد يف 

املجتمع.
ولأن عبء هذا املر�ص ثقيل جدا، فاإن الأطباء 
طبية  و�شائل  اإيجاد  على  يثابرون  واخل���رباء، 
الكتئاب،  م��ع  للتعامل  م��ت��ط��ورة،  وع��الج��ي��ة 

والتخفيف منه.
ق�����درت م��ن��ظ��م��ة ال�شحة  ن��ح��و ع���ام���ني  م��ن��ذ 
العاملية عدد امل�شابني اأو ممن عانوا �شكال من 
�شخ�ص،  مليون   322 بنحو  الكتئاب  اأ�شكال 
ال�شحة  ل�شوء  الرئي�ص  ال�شبب  يجعله  مم��ا 

والإعاقة يف جميع اأنحاء العامل.
وال�������دواء  ال����غ����ذاء  اإدارة  اع���ت���م���دت  وح���دي���ث���ا 
يعمل  للعالج  ج��ه��از  اأول   FDA الأم��ريك��ي��ة 
اجلمجمة  ع����رب  امل���غ���ن���اط���ي�������ش���ي  ب��ال��ت��ح��ف��ي��ز 
للعالج  ي�شتجيبوا  مل  الذين  الكتئاب  ملر�شى 

الدوائي.
وال��ت��ح��ف��ي��ز امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي اأ���ش��ل��وب م��و���ش��ع يتم 
ا����ش���ت���خ���دام���ه ل��ت��ن�����ش��ي��ط م���ن���اط���ق ����ش���غ���رية يف 
واآل��ي��ة عمل اجل��ه��از ه��ي بتمرير ذبذبات  امل��خ، 
مغناطي�شية، ت�شجع على تدفق الدم والن�شاط 

و�شبط املزاج.

احذر 6 اأخطاء �صائعة على مائدة رم�صان
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�ش�ؤون حملية
اخلدمات العلجية اخلارجية ت�صارك يف امللتقى الرم�صاين الذي تنظمه موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية

م�صارات اإبداعية ... ور�صة عمل من وحي معر�ض متحف جوجنهامي اأبوظبي 

نظمتها غرفة اأبوظبي

ور�صة عمل ت�صت�صرف دور الغرفة والقطاع اخلا�ض يف اأبوظبي

مبنا�صبة �صهر رم�صان

فندق العني روتانا ي�صتقبل الإعلمني يف لقاء �صنوي تناول املعامل ال�صياحية للمدينة 

•• اأبوظبي - الفجر

 ت�����ش��ارك اخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة اخل���ارج���ي���ة، اإح���دى 
من�شاآت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، 
يف امللتقى الرم�شاين الذي تنظمه موؤ�ش�شة التنمية 

الأ�شرية يف مراكزها يف اأبوظبي والعني.
و�شاركت املراكز ال�شحية حتى الآن يف 7 ملتقيات يف 
مراكز التنمية الأ�شرية يف ال�شهامة والوثبة وبوابة 
اأبوظبي يف مدينة اأبوظبي بينما �شاركت يف ملتقيات 
مدينة  يف  والهري  وال�شويب  والظاهر  العني  مراكز 

العني.
وت��ق��دم امل���راك���ز  خ���الل امل��ل��ت��ق��ي��ات خ��دم��ات متنوعة 
ت�����ش��م��ل ف��ح��و���ش��ات ال�����ش��ك��ر و���ش��غ��ط ال����دم والطول 
وال������وزن حل�����ش��اب ك��ت��ل��ة اجل�����ش��م، ك��م��ا ي��ت��م تثقيف 
بح�شب  امل��ت��وف��رة  ال��وق��ائ��ي��ة  بالفحو�شات  احل�����ش��ور 
الفئات العمرية واأهمية اإجراوؤها ب�شكل منتظم. ومت 
احلفاظ  بكيفية  للتثقيف  فقرات  اإ�شافة  العام  هذا 
على �شحة الفم والأ�شنان وا�شتخدام الفر�شاة وطرق 
تنظيف الأ�شنان ال�شحيحة. اإ�شافة اإىل ذلك ي�شارك 

فريق ال�شيدلة عن طريق حملة "دوائي يف رم�شان" 
يف امللتقيات حيث يتم تثقيف املراجعني حول كيفية 
اأخذ الدواء يف �شهر رم�شان وخا�شة من يعانون من 

اأمرا�ص مزمنة ويعتزمون ال�شيام، اإ�شافة اإىل تقدمي 
ال�شت�شارات الطبية التوعوية يف بع�ص امللتقيات.

وتعليقا قالت الدكتورة موزة الكويتي، رئي�شة جلنة 

اخلارجية  العالجية  ال�شحي يف اخلدمات  التثقيف 
ن��ح��ر���ص يف اخلدمات  الأ�����ش����رة،  وا���ش��ت�����ش��اري��ة ط���ب 
الفعالية  امل�شاركة يف هذه  العالجية اخلارجية على 
ال�شنوية وذلك يف اإطار ال�شراكات التي نقوم بها مع 

خمتلف اجلهات احلكومية.
الأول للخدمات  املدخل  ال�شحية هي  املراكز   وكون 
ال�شحية يف املنظومة ال�شحية، يتعني علينا الو�شول 
وتثقيفهم  لتوعيتهم  اجلمهور  م��ن  ع��دد  اأك���رب  اإىل 
التي  وال��ع��الج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  وتعريفهم 
اخلدمات  ت��ق��وم  ال��ت��ي  م���رك���زاً   38 ال  يف  ن��ق��دم��ه��ا 

العالجية اخلارجية باإدارتها.
200 من  امللتقيات فح�ص ما يزيد عن  ومت خالل 
فحو�شات  لإج��راء  منهم   57 حتويل  ومت  احل�شور 
اأو  ال�شكر  يف  ارت��ف��اع  لديهم  تبني  اأن  بعد  اإ���ش��اف��ي��ة 

�شغط الدم اأو نتائج غري طبيعية لكتلة اجل�شم.
وت�����ش��ارك اخل��دم��ات العالجية اخل��ارج��ي��ة ال��ي��وم يف 
الأ�شرية بالرو�شة، كما ت�شارك  التنمية  ملتقى فرع 
�شويحان  وملتقى  ي��ون��و   6 ي��ت��اري��خ  رم���اح  ملتقى  يف 

بتاريخ 8 يونيو من 9 حتى 11 م�شاًء.

•• اأبوظبي – الفجر:

 ا���ش��ت�����ش��اف��ت م��ن��ارة ال�����ش��ع��دي��ات ور���ش��ة ع��م��ل بعنوان 
العملية  ت�����ش��ت��ك�����ش��ف  ال���ن���ح���ت(،  ال���ر����ش���م،  )ال���ت���ح���رك، 
واملواد  الأ���ش��ك��ال  م��ن  جمموعة  با�شتخدام  الإب��داع��ي��ة 
التي ينتج عنها حركة و�شوت، و�شارك الكبار وال�شغار 
يف اإب������داع م��ن��ح��وت��ات م�����ش��غ��رة م��ت��ح��رك��ة ب��وح��ي من 
تينجويل  ج���ان  للفنانني  احل��رك��ي��ة  الفنية  الأع���م���ال 

وغونر اأوكر. 
واأتاحت هذه الور�شة للم�شاركني فر�شة الإطالع على 
لتطبيق  اأوك��ر  وغونر  تينجويل  جان  ا�شرتاتيجيات 
الظواهر املدمرة ل�شناعة م�شاهد حية ومبا�شرة على 
حتفز  واأدائ��ي��ة  فنية  اأعمال  واإن��ت��اج  الكانفا�ص،  لوحات 

امل�شاهد على امل�شاركة.
مع  بالتزامن  العام  الربنامج اجلماهريي  هذا  ويقام 
تواجد"،  ت�شكيل،  تفاعل،  اإبداعية:  "م�شارات  معر�ص 
والثقافة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
الفنية  اجل��وان��ب  ا�شتك�شاف  فر�شة  للجمهور  ليقدم 
واأف��ك��ار امل��ع��ر���ص، وي��ت��ك��ون ال��ربن��ام��ج م��ن ور����ص عمل 

ودورات  وثقافية  فنية  واأم�����ش��ي��ات  ح��واري��ة  وجل�شات 
وا�شع  طيف  اج��ت��ذاب  الربنامج  وي�شتهدف  تدريبية. 
اأطفال  العمرية، من  الفئات  من اجلمهور من جميع 
ور�شة  كل  وترتبط  ومعلمني.  اأم��ور  واأول��ي��اء  ويافعني 
للم�شاركني  يتيح  مبا  املعر�ص،  من  معني  فني  بعمل 
التفاعل مع املوا�شيع والأفكار اخلا�شة بالعمل الفني 
لالأطفال  الأخ��رى  الفعاليات  تتيح  كما  اأعمق.  ب�شكل 
وال��ع��ائ��الت امل�����ش��ارك��ة يف اإب�����داع ع��م��ل ف��ن��ي م��ن وحي 
اأفكارهم، بالإ�شافة اإىل فر�ص ا�شتك�شاف اأفكار املعر�ص 
عرب جمموعة من ور�ص العمل التي تركز على جوانب 
والأداء  الإبداعية، مثل احلركة  العملية  خمتلفة من 

وال�شوت والنحت. 
وتقام يوم ال�شبت 10 يونيو، ور�شة عمل "الديكولج" 
مب�����ش��ارك��ة ال�����ش��ب��اب وال���ك���ب���ار م���ن ع��م��ر 18 واأك����ر، 
فيلجلي،  ج��اك  للفنان  امل��ت��ف��رد  الأ���ش��ل��وب  ل���ش��ت��خ��دام 
اليومية  وال�شحف  امل��ج��الت  بتحويل  ا�شتهر  وال���ذي 
وكان جاك  "ديكولج".  لوحات  اإىل  املهملة  واللوحات 
اأعقاب  يف  ���ش��ع��دوا  ال���ذي  الفنانني  اأه���م  م��ن  فيلجلي 
احلرب العاملية الثانية على ال�شاحة الفنية الفرن�شية. 

•• ابوظبي - الفجر

نظمت غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي ور���ش��ة عمل 
متخ�ش�شة حول ا�شت�شراف امل�شتقبل للغرفة وللقطاع 
اخلا�ص يف اإمارة اأبوظبي مب�شاركة �شعادة حممد هالل 
املهريي مدير عام الغرفة ونائبيه واملدراء التنفيذيني 
التابعة لغرفة  املوؤ�ش�شات  امل�شوؤولني يف  كبار  وعدد من 

اأبوظبي . 
األقاها يف  كلمة  املهريي يف  ه��الل  �شعادة حممد  واأك��د 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  مهمة  اأن  ال��ور���ش��ة  اأع��م��ال  ب��داي��ة 
اإدارة غرفة  اأول���وي���ات جم��ل�����ص  اأه����م  اأول���وي���ة م��ن  ه��ي 
اإىل اأهمية ا�شت�شراف  اأبوظبي، م�شرياً  جتارة و�شناعة 
امل�شتقبل يف ر�شم ا�شرتاتيجية طويلة املدى  للغرفة.   

بالن�شبة  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  مهمة  اإن  املهريي  وق��ال 
اإىل  بالنظر   وذل��ك  الأهمية  غاية  يف  اأبوظبي  لغرفة 
للق�شايا  ح��ل��ول  و���ش��ع  ال���ش��ت�����ش��راف يف  ف��وائ��د عملية 
وال����دور  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��غ��رف��ة  ت��خ�����ص  ال��ت��ي  امل�شتقبلية 
على  وتعمل  ت��رع��اه  ال��ذي  اخل��ا���ص  للقطاع  امل�شتقبلي 
تعزيز وتفعيل دوره و�شراكته مع القطاع العام لتحقيق 
اأه����داف خ��ط��ة وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اأب��وظ��ب��ي ودع���م عملية 
الإمارات  ودول��ة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  امل�شتدامة  التنمية 
العربية امل��ت��ح��دة.  وذك��ر امل��ه��ريي اأن��ه م��ن خ��الل هذه 
الغرفة  يف  امل�شوؤولني  كبار  فيها  ي�شارك  التي  الور�شة 
اأبوظبي اإىل ر�شم  واملوؤ�ش�شات التابعة لها ت�شعى غرفة 
والبتكار  التميز  على  ت��رك��ز  ج��دي��دة  مرحلة  م��الم��ح 
والإبداع وتوظيف اأدوات ا�شت�شراف امل�شتقبل من خالل 
توقع الفر�ص والتحديات امل�شتقبلية، وو�شع حلول لها 
منذ الآن والتاأكد من توظيف القدرة املوؤ�ش�شية الكاملة 
للغرفة لقيادة القطاع اخلا�ص وحث موؤ�ش�شاته بدورها 
ا�شرتاتيجية  على  اع��ت��م��اداً  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على 
الإمارات للم�شتقبل التي تركز على مو�شوعات ت�شمل 
جمالت وقطاعات م�شتقبل راأ�ص املال الب�شري وال�شباب 

وم�شتقبل  الذكية  والأنظمة  التكنولوجيا  وم�شتقبل 
البيئة وال�شتدامة وب�شورة خا�شة م�شتقبل القت�شاد 
والأمن القت�شادي والتجاري وهو املحور الذي �شتقوم 
الغرفة مع املوؤ�ش�شات الأخرى بالعمل على امل�شاهمة يف 
ر�شمه وتعزيزه وحتقيق الأهداف واملبادرات واخلطط 
القت�شادية  وروؤي��ت��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي  خطة  تت�شمنها  ال��ت��ي 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  حمور  اأن  اإىل  م�شرياً  امل�شتقبلية، 
هو اأحد املتطلبات الأ�شا�شية ملنظومة التميز احلكومي 

املتبعة يف حكومة اأبوظبي. 
وحتدث يف الور�شة الربوفي�شور هادي التيجاين املن�شق 
العام جلائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز الذي قدم عر�شاً 
حول مفهوم ا�شت�شراف امل�شتقبل واأدواته وكيفية و�شع 
واحللول  الفر�ص  واإي��ج��اد  امل�شتقبلية  ال�شيناريوهات 
اأبوظبي على  اإم��ارة  الأعمال يف  لقطاع  ال�شرتاتيجية 
امل����دى ال��ق��ري��ب وامل��ت��و���ش��ط وال��ب��ع��ي��د، ح��ي��ث تت�شمن 
ثالث  امل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��راف  الإم�����ارات  ا�شرتاتيجية 

الذي ميتد  القريب  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  وهي  مراحل 
من �شنة اإىل خم�ص �شنوات، و امل�شتقبل املتو�شط الذي 
ميتد حتى ع�شر �شنوات، وامل�شتقبل البعيد الذي ميتد 

لأكر من ع�شر �شنوات. 
3 حماور  ال��ور���ش��ة على  وق��د مت الرتكيز خ��الل ه��ذه 
وطويلة  متو�شطة  م�شتقبلية  خطة  لر�شم  اأ�شا�شية 
الأمد تت�شمن مالمح الدور امل�شتقبلي للغرفة والقطاع 
اخل��ا���ص يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 
والتحولت  الإلكرتونية،   التجارة  وه��ي  املحاور  ه��ذه 
القت�شادي  وال��ن��م��و  احل��دي��ث��ة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��رق��م��ي��ة 

لالقت�شاد املعريف.
كما مت خالل هذه الور�شة ا�شتعرا�ص قوائم ا�شت�شراف 
للق�شايا  احل��ل��ول  و�شع  اأه��م��ه��ا:  م��ن  وال��ت��ي  امل�شتقبل 
ال�شتجابة  و���ش��رع��ة  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  يف  امل�شتقبلية 
ق�شوى  بفاعلية  والت�شرف  املالئمة  القرارات  واتخاذ 
اأعمال  جميع  يف  والتميز  والب��ت��ك��ار  الإب���داع  وتر�شيخ 

الأعمال  واأن�شطة ومبادرات وخدمات ومنتجات قطاع 
يف الإمارة. 

ومناق�شة  ا���ش��ت��ع��را���ص  ال���ور����ش���ة  ه����ذه  ت���ن���اول���ت  ك��م��ا 
والأدوات  واملنهجيات  امل�شتقبل  �شيناريوهات  ت�شميم 
الإمارات  ا�شرتاتيجية  على  وا�شتنادها  ربطها  واأهمية 
ل�شت�شراف امل�شتقبل، حيث مت احلديث عن اخلطوات 
العملية لعملية ا�شت�شراف امل�شتقبل التي تبداأ بتحديد 
الأول����وي����ات ل��ل��غ��رف��ة وق���ط���اع الأع���م���ال ال����ذي ترعاه، 
العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  م���ن  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  وال���ت���ع���رف 
امل�شتقبلية. ومت خالل هذه الور�شة تطبيق اأحد اأحدث 
اأ�شاليب الع�شف الذهني اأثناء اإدارة احلوار من خالل 
على  الور�شة  هذه  ركزت  حيث  داياجرام"  "اأفنريتي 
ومبا  اخل��ا���ص  القطاع  عمل  يف  ال�شيناريوهات  اأهمية 
وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجية  ي�شهم يف حتديد اخليارات 
هذا  دور  وتعزيز  لإجن���اح  اتباعها  ال��واج��ب  وال��ربام��ج 

القطاع خالل ال�شنوات املقبلة.  

•• العني - الفجر

�شمن دعوة على الإفطار مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك �شارك فيها 
و  وامل��ج��الت  ال�شحف  وم�شوري  ال�شحفني  و  الأعالميني  من  ع��دد 

ا�شهر جنوم التوا�شل الجتماعي 
و  اأب��وم��ان��ع  بطر�ص  بح�شور  املدعويني  روت��ان��ا  العني  فندق  ا�شتقبل 
مدير عام الفندق ال�شيد كارلو�ص مالريواكي�ص و مديرة الت�شويق و 
الفندق  ا�شتعر�ص مدير  اأديل حيث  اأدريانا  ال�شيدة  العامة  العالقات 
ال�شتعدادات التي اأعدها الفندق لالأ�شتقبال �شهر رم�شان ليكون من 
بينها توفري الأجواء الرتاثية التي ت�شهم يف ابراز هذا ال�شهر ليكون 
الذهبي   بديكورها  الزعيم  قرية   – الرم�شانية  اخليمة  بينها  م��ن 
التي اأعدت لهذا الغر�ص اإ�شافة اىل النماذج الرتاثية التي و�شعت يف 

املدخل الرئي�شي للفندق لتكون اأول ما يقع عليها عني الزائر. 
العني  مدينة  ان  الت�شويق  مديرة  اأدي��ل  اأدري��ان��ا  �شرحت  جانبها  من 
باعتبارها وجهة �شياحية مل يقت�شر الهتمام على �شكان مدينة العني 
و منهم ا�شاتذة باجلامعة و معلمني و معلمات و اطباء و مهند�شني 
توفري  على  الفندق  ادارة  حتر�ص  حيث  ه��ذا  م��ن  ابعد  اىل  امتد  ب��ل 
و  �شياحية  مواقع  من  العني  ملدينة  ال��زائ��ر  يحتاجها  التى  البيانات 
مزارات و حدائق الأمر والذي ي�شهم يف ا�شتقطاب العديد من ع�شاق 

مدينة العني دار الزين.
الأجواء  يوفر  الفندق  اأن  مالريواكي�ص  ك��اراو���ص  ال�شيد  �شرح  قد  و 

العائلية الرم�شانية التى تتنا�شب مع هذا ال�شهر الف�شيل. 

مدينة ال�صيخ خليفة الطبية حت�صل على اعتماد  
اللجّنة الدولية امل�صرتكة )JCI(  للمرة الرابعة

 
•• اأبوظبي – الفجر

اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت  اإح����دى  الطبية  خليفة  ال�شيخ  م��دي��ن��ة  ح�شلت 
 )JCI( للخدمات ال�شحية "�شحة" على اعتماد اللجّنة الدولية امل�شرتكة
للمرة الرابعة، ويعترب هذا العتماد دلياًل على حر�ص مدينة ال�شيخ خليفة 
الطبية على تقدمي رعايٍة �شحيٍة عالية اجلودة يف بيئٍة اآمنٍة للمر�شى، كما 

يوؤكد التزامها باملعايري العاملية التي تتبعها. 
حيادية  م�شتقلة  جهة  ه��ي  امل�شرتكة  ال��دول��ي��ة  اللجنة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
معرتف بها عاملياً لتوفري معايري خارجية للجودة يف خدمات امل�شت�شفيات 
الذهبي«  الع��ت��م��اد  »خ��ت��م  ويعترب  دويل.  اإدارة  جمل�ص  قبل  م��ن  حم���ددة 
امل�شت�شفى  التزام  على  يوؤكد  دولياً  اعتماداً  امل�شرتكة  الدولية  اللجنة  من 

بال�شوابط واأف�شل املمار�شات يف جمال اجلودة و�شالمة املر�شى.
و�شرح الدكتور عارف علي ال�شحي، املدير التنفيذي بالإنابة ملدينة ال�شيخ 
خليفة الطبية، اجلودة وال�شالمة والتح�شني هي املفاتيح الأ�شا�شية لنجاح 
خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  عليها  نركز  التي  النقاط  وه��ي  �شحي،  نظاٍم  اأي 
الطبية. اإن هذا العتماد ي�شمن ا�شتمرارنا يف تقدمي اأعلى درجات اجلودة 

يف الرعاية ال�شحية للمجتمع.
وتابع الدكتور ال�شحي قائاًل، روؤيتنا هي الريادة يف تقدمي خدمات �شحية 
وال�شالمة،  ل��ل��ج��ودة  العاملية  امل��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  امل�شتوى  ورف��ي��ع��ة  متكاملة 
و�شنحقق هذه الروؤية من خالل اإجراء حتويل يف خدمات نظامنا ال�شحي 
اأ�شرة  فرد يف  كل  اإن  العمالء.  اجل��ودة وخدمة  م�شتويات  اأعلى  اإىل  لت�شل 
جمال  يف  التميز  نحو  رحلتنا  من  ج��زٌء  هو  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة 
التنفيذي  املدير  نائب  ال�شّراج،  طيف  الدكتورة  وقالت  ال�شحية.  الرعاية 
للعمليات الت�شغيلية يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، اإن هذا العتماد هو 
مترين رائع لرنفع من �شقف خدماتنا الرئي�شية يف مدينة ال�شيخ خليفة 
للرعاية  متميز  ك��م��زوٍد  الطبية  موؤ�ش�شتنا  مكانة  على  وي��وؤك��د  الطبية، 
ال�شحية يف املنطقة، كما يعك�ص حفاظنا على اجلهود التي بذلناها لتح�شني 
خدماتنا. نحن ننظر اإىل العتماد كرحلة تطويٍر ل تنتهي مما ين�شب يف 
م�شلحة املر�شى واملوظفني. لهذا ال�شبب من املهم ال�شتمرار معاً بامل�شي 

قدماً وتقدمي خدمات رفيعة امل�شتوى.

ي�صتقبل م�صاهري بوليوود
جنوم بوليوود يف �صيافة 

فندق العني روتانا
••  العني- الفجر 

ا�شتقبل فندق روتانا العني جنوم بوليوود �شلمان خان وكاترينا كايف. حيث 
الفالم  اكر  احد  وهو  هاي  زيندا  تايغر  اجلديد  فيلمهما  ي�شورانا  كانا 
�شعبية لهذا العام. وقد قامت املمثلةكاترينا كايف بن�شر بع�ص ال�شورالتى 
اخذتها يف الفندق على مواقع التوا�شل الإجتماعي. من جهته عرب ارمني 
ويلر - مدير م�شاعد تنفيذي يف فندق العني روتانا عن اعتزازه  لأ�شتقبال 

جنوم �شينيما م�شاهري كهوؤلء يف منتجعنا يف مدينية العني.



والأمعاء  املعدة  فيها  تاأخذ  التي  الوحيدة  الفرتة  هو  رم�شان 
الراحة اجليدة اأثناء ال�شيام ل�شهر  كامل .

املعدة  واإمت�شا�ص  امل��ع��دة  حت��رك��ات  جم��رد  لي�ص  اله�شم  لأن   
اجلهاز  ي�شمل  �شخم  متكامل  نظام  قهو  الغذائية  للعنا�شر 
الوحيدة  الفرتة  اإن رم�شان هو  فاإن  النقي�ص  . علي  الع�شبي 
الطعام  ويبداأ ه�شم   . راح��ة  اأخ��ذ  اإيل  املعدة  التي حتتاج فيها 
منذ تواجده يف الفم حيث الغدد اللعابية تفرز اللعاب املخاط 
علي  ال��ع��بء  وتقليل  للعمل  الهرمونات  يحمل  ال��ذي  امل��ف��رط 
ال�شيام  ادناه جمموعة من فوائد  اللعابية �شوف نذكر  الغدد 

للمعدة  .

فوائد ال�صيام للمعدة
: املرئ  1.راحة 

ي�شرتيح املرئ اأثناء ال�شيام حيث ل يوجد طعام يتطلب حركة 
دفع  الطعام اإيل املعدة وباملثل فاإن املعدة والأمعاء حتتاج اإيل 
اأخذ راحة والعمل علي  ت�شهيل عملية اله�شم واإمت�شا�ص املواد 
التي  الفوائد  اأح��د  . وهي  امل�شتهلكة يف وقت طبيعي  الغذائية 

يقدمها �شهر رم�شان لك .

: املعدة  ع�صارة  اإفراز  2.تقليل 
يف  الهرمونات  مل�شتوي  كبري  اإنخفا�ص  هناك  يحدث  عندما 
اجلهاز اله�شمي  يقل اإنتاج اجل�شم للهرمونات ويف هذه احلالة 
ال�شفراء   اإف��راز  وتقليل  املعدة  ل حتتاج حل�شول علي ع�شارة 
حتي تتكن من  احل�شول علي م�شتوي جيد من عمل اجلهاز 

اله�شمي  .

: والكبد  القولون  علي  ال�صعط  3.تقليل 
طوال اأيام ال�شنة ي�شبح هناك �شغط علي القولون والكبد  لكي 
يرفع  ال�شغط والعبء الثقيل يقدم لك ال�شوم هذه اخلا�شية 

ب�شبب اخذ راحة طوال ال�شهر بالكامل .

: ال�صيئة  الغذائية  العادات  من   التخل�ض   .4
لأن ال�شيام خالل النهار فاإن رم�شان هو الوقت املثايل للتخلي 
املعدة  م�شاكل  اإيل  ت��وؤدي  والتي  ال�شيئة  الغذائية  العادات  عن 
املختلفة. ويجب اأن حتاول عدم الإنغما�ص يف الأطعمة ال�شكرية 
اأن��ت متنع ج�شمك  رم�شان  �شهر  . خالل  اخلفيفة  والوجبات 
عن تناول هذه الأطعمة  ويبداأ اجل�شم بالتاأقلم تدريجياً علي 
غيابهم واإ�شتبدالها بالعادات ال�شحية اأكر . فال�شوم يقدم لك 

خدمة عظيمة وهي التخلي عن العادات ال�شيئة .

: الدم  يف  الكولي�صرول  5.اإنخفا�ض 
نحن نعلم جميعاً اأن فقدان الوزن واحد من النتائج اجل�شدية 
جمموعة  هناك  ولكن  رم�شان،  �شهر  خالل  لل�شيام  املحتملة 
وجد   . الكوالي�ص  وراء  الأخ���ري جت��ري  ال��ت��غ��ريات  م��ن  كاملة 
فريق من اأطباء القلب والأوعية الدموية اأن الأ�شخا�ص الذين 
بتاأثري  الغذائي يف �شهر رم�شان متتعوا  يتحكموا يف نظامهم 
اإيجابي علي �شكل الدهون لديهم، مما يعني اأن هناك اإنخفا�ص 

كبري يف ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم .
اإنخفا�ص ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم تزيد من �شحة القلب 
ال�شكتة  من  واحلماية  اله�شمي  واجل��ه��از  الدموية  والأوع��ي��ة 

الدماغية .

: ال�صهية  يف  6.التحكم 
واحد من امل�شاكل الرئ�شية يف �شهر رم�شان هي �شعوبة التحكم 
يف ال�شهية واأن الوزن املفقود غالباً ما يتم اإكت�شابه مرة اأخري. 
اإيل  ت��دري��ج��ي��اً وحت��ت��اج  امل��ع��دة تتقل�ص  ف���اإن  يف �شهر رم�����ش��ان، 
تقليل كمية الطعام التي تتناولها وهذا يعني اأنك �شوف تتناول 
اأن  اإذا كنت تريد   . بال�شبع  اأقل من الطعام لكي ت�شعر  كميات 
حاول  رم�شان  بعد  حتي  لديك  ال�شحية  ال��ع��ادة  ه��ذه  ت�شتمر 
عدم الإفراط يف كمية الطعام التي تتناولها بعد رم�شان علي 

الوجبات الرئي�شية حتي حتمي نف�شك من زيادة الوززن .

: الغذائي  التمثيل  7.حت�صني 
من الفوائد ال�شحية التي يقدمها ال�شيام للج�شم هي حت�شني 
من  معني  عدد  علي  الإنتظام  ب�شبب  الغذائي  التمثيل  عملية 
الوجبات وهي وجبة ال�شحور والفطار فقط مع تناول وجبات 
ت�شاعد يف  بل  اله�شم  اإيل م�شاكل يف  ت��وؤدي  ل  خفيفة �شحية 
تدعيم اله�شم ال�شليم . يعزز ال�شيام من عملية ه�شم الطعام 
عند  اجل�شم  ب��داخ��ل  املخزنة  ال��ده��ون  وح���رق  ج��ي��دة  بطريقة 

احلاجة للح�شول علي الطاقة .

ن�صائح للحفاظ علي �صحة املعدة يف رم�صان :
�صاي الأع�صاب :                       

اإذا كنت تعاين من اإ�شطراب يف املعدة مفاجئ يف رم�شان ميكنك 
احلر�ص علي تناول �شاي الأع�شاب بعد الفطار لأنه يحتوي علي 
مكونات مهدئة للمعدة ويحقق لك ه�شم الطعام ب�شكل اأف�شل 
مبجرد تناول واحد اإثنني من كوب ال�شاي الع�شبي بعد الفطار 
اأن تواجهك . حاول عدم  كايف حلل اي م�شكلة ه�شمية ميكن 
اإ�شافة ال�شكر اإيل ال�شاي اأو التحلية الإ�شطناعية بكمية كبرية 
تناول  .ح��اول  والغازات  املعدة  حرقة  ت�شبب  املكونات  هذه  لأن 

�شاي البانوجن للح�شول علي ه�شم الطعام ب�شكل �شحيح .

الإنتظام علي تناول الوجبات :
اأهم �شئ يف رم�شان لتحقيق �شحة املعدة هو تناول الوجباات 
وجبة  تتخطي  اأن  يجب  ول  اأط���ول  ل��ف��رتة  ثابتة  م��واع��ي��د  يف 
العنا�شر  من  الكثري  علي  حتتوي  الوجبة  ه��ذه  لأن  ال�شحور 
لديك  وتبقي  عليها  حت�شل  اأن  ميكن  التي  اليومية  املغذية 
املعادن،  ال�شحور  وجبة  ل��ك  ت��وف��رك  اأن  ميكن  اأط���ول.  لفرتة 
ال�شليم.  اله�شم  وحت��ق��ي��ق  ال�شحية  ال��ده��ون  الفيتامينات، 
ال��ن��وم لأن اجل�شم  ت��ن��اول اي وجبة قبل  ع��دم  واحل��ر���ص علي 

بحاجة اإيل الراحة قبل النوم .

م�صغ بذور ال�صمر :

حتتوي بذور ال�شمر علي الأنيثول  والزيوت الطيارة التي حتفز 
ع�شالت  بتحريك  تقوم  التي  اله�شمية  الع�شارة  اإف���راز  م��ن 

املعدة واحلد من المل الناجت عن اإلتهاب املعدة .
2/1 معلقة �شغرية من   ،  1 وذل��ك من خ��الل م�شغ ح��وايل 

بذور ال�شمر بعد وجبة الإفطار .

تناول ماء الأرز :
وهو املاء الذي ميكنك احل�شول عليه اأثناء طهي الأرز  يعمل 
اإلتهابات التي توجد علي حاجز  كملطف للمعدة  و يقلل من 
املعدة ،  التي توؤدي اإيل الت�شنجات . �شوف حتتاج اإيل 2/1 كوب 

من الأرز الأبي�ص ، 2 كوب ماء ، مقالة .
نار  علي  املقالة  اإيل  وامل��اء  الأرز  باإ�شافة  الأرز   بطهي  قومي 
هادئة حتي ي�شبح الأرز طري قلياًل  ثم اإزالته من علي النار و 
ت�شفية املاء الدافئ املوجود مع الأرز ميكنك حتليتها بالع�شل  

و تناول املاء دافئ .

النعناع الدافئ :
و  املعدة  ع�شالت  اإ�شرتخاء  علي  الدافئ  النعناع  �شاي  ي�شاعد 
ي�شاعد علي ه�شم الطعام ب�شكل جيد خ�شو�شاً اإذا كنت تعاين 

من الإنتفاخات، الغازات، ع�شر اله�شم .
�شيفي حفنة من اأوراق النعناع الطازجة اإيل كوب ماء مغلي و 
ترك النعناع بداخله حتي ينقع ملدة 10 – 15 دقيقة وتناوله 

دافئ .

اأخذ راحة كافية :
ف���اإن اجل�����ش��م ب�شفة عامة  ت��ع��اين م��ع��دت��ك م��ن الأمل  ع��ن��دم��ا 

بحاجة اإيل الراحة. 
لأن الطاقة ت�شتخدم ملواجهة الأمل . حاول النوم بقدر امل�شتطاع 
ومن الن�شائح التي يقدمها اخلرباء يف رم�شان هي احل�شول 
يف  املفيدة  امل�شادة   الأج�شام  ينتج  اجل�شم  لأن  القيلولة.  علي 

مقاومة الفريو�شات والبكرتيا اأثناء النوم .

ماء الليمون الدافئ :
جيد   ب�شكل  املعدة  اإلتهابات  تقليل  علي  الليمون  م��اء  ت�شاعد 
من  للتقليل  واأب�شطها  الطرق  اأ�شهل  من  اأنها  اإىل  بالإ�شافة 

ت�شنجات ع�شالت املعدة .

التخل�ض من الكافيني :
هذه  من  تتخل�ص  اأن  يجب  فاأنت  القهوة  حمبي  من  كنت  اإذا 
املعدة  حمو�شة  م��ن  يزيد  الكافيني  لأن  رم�شان  قبل  ال��ع��ادة 
.مي��ت��ل��ك ج��م��ي��ع الأ���ش��خ��ا���ص احل���د ال��ط��ب��ي��ع��ي لإن���ت���اج حم�ص 
الهيدروكلوريك وهو اأمر طبيعي له�شم الطعام خالل النهار. 
ال�شحية  بامل�شروبات  اإ�شتبداله  القهوة يجب  كوب  �شرب  وبعد 

الأخري كما ذكرنا مثل �شاي النعناع او �شاي البانوجن.

 اإ�صتخدام الكمادات :
اإ�شتخدام الكمادات اإحدي الطرق لتهدئة اأمل املعدة يف رم�شان 
بع�ص  اأو  ال�شاخن  باملاء  وملئها  فارغة  زجاجة  اأخ��ذ  .مبجرد 
ال�����ش��ائ��ل ال�����ش��اخ��ن والإ���ش��ت��ل��ق��اء ل��و���ش��ع ال��زج��اج��ة ع��ل��ي املعدة 
ت�شعر  حيث  داف��ئ  م��اء  بداخلها  يوجد  طاملا  تركها  وحم��اول��ة 
للدماغ. تذهب  والتي  الأمل  باإ�شارات  اجللد  حتت  امل�شتقبالت 

من الطرق التي توفر لك الإغاثة ب�شهولة .

زيادة كمية الألياف :
ح���اول احل�����ش��ول ع��ل��ي كمية ع��ال��ي��ة م��ن الأل���ي���اف يف نظامك 

الغذائي يف رم�شان لأن لها تاأثري اإيجابي علي املعدة .
 فهي حتتوي علي الكربوهيدرات الأ�شا�شية لعمل جميع اأع�شاء 

اجل�شم. 
العنا�شر  باملقارنة مع  �شريعة  الأي�ص لالألياف  اأن عملية  كما 
تناول  الكاملة  الإ�شتفادة  اأجل حتقيق  الأخ��ري ومن  الغذائية 

القمح، الذرة، 
تعزز من  لكي  األ��ي��اف  ج��رام   20 علي  واحل�شول  الأرز  نخالة 

م�شتوي �شحة معدتك يف رم�شان وطاقتك اأي�شاً .

�شحة وتغذيـة

23

يواجه الكثري منا جمموعة من التحديات ال�صحية يف �صهر رم�صان ومن املعروف 
اأن من هذه التحديات ع�صر اله�صم، الإم�صاك، حرقة املعدة،،، ولكن هل تعلم 
فوائد ال�صيام للمعدة ؟ بالطبع عندما حتاول اتباع نظام غذائي 
يف  فيها  ترغب  التي  النتائج  اإيل  ي��وؤدي  رم�صان  يف  �صحي 
النهاية .لأن اجلهاز اله�صمي ياأخذ راحة كاملة لفرة 
طويلة. وعند النظر لعمل املعدة قد ت�صعر بال�صفقة 
لأنها تعمل طوال العام وكما هو احلال مع اأي �صئ 
من  فرة  مرور  بعد  تغري  اإيل  بحاجة  العامل  يف 

الوقت .

رم�صان فرة راحة للج�صم ب�صكل عام

اأهم فوائد ال�صيام للمعدة واجلهاز اله�صمي
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 اإعالن بالن�ضر ب�رود التقرير  
  2017/16 مدين جزئي

اىل املدعي عليه : �شامل مو�شى  فرحان �شنقور )وب�شفته املمثل القانوين ملكتب �شمارت 
لال�شت�شارات الهند�شية ( 

حيث ان املدعيني /مدعي/ ن�شيمه احد خان �شاحب 
مدعي / زايد علي عبيد جا�شم امباو ال�شام�شي 

مدعي / عائ�شة علي عبيد جا�شم امباو ال�شام�شي 
قد اقام املدعيني الدعوى احلقوقية رقم 2017/16 مدين جزئي يقت�شي ح�شورك اىل 
املحكمة التجارية اجلزئية الوىل براأ�ص اخليمة �شباح يوم اخلمي�ص املوافق 2017/6/22 
م ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا 11.00 ولالجابة  على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك - حرر بتاريخ 2017/5/30 
 مدير  اإدارة الدع�ى

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ هارون 
احمد عمر عبداهلل ال�شريفي ، اجلن�شية : الإم��ارات  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
 ، الريا�شية  املالب�ص  لتجارة  جن��ران  التجاري  ال�شم  يف   ٪100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل( 
ن�شاط الرخ�شة بيع املالب�ص الريا�شية - بالتجزئة - بيع العطور - بالتجزئة ، بيع العطور - 
بالتجزئة ، بيع ال�شاعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية 
التنمية  دائ���رة  يف   2013/4/8 بتاريخ  ال�����ش��ادر   627508 رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة  خ��ورف��ك��ان  يف  
القت�شادية بخورفكان ، اىل ال�شيد/ عمر احمد عبداهلل ال�شريفي ، اجلن�شية : الإمارات -  
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
غفور ب�شري عبدالرحمن علي - اجلن�شية : الإم��ارات  وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغة 100٪ يف ال�شم التجاري �شالون العربي للحالقة 
- ن�شاط الرخ�شة �شالون حالقة رجايل ، واملرخ�ص  من دائرة التنمية القت�شادية 
دائرة  يف   1989/07  1426 بتاريخ  ال�شادر   241096 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف  
التنمية القت�شادية بخورفكان.   اىل ال�شيد/ حممد عبد احلميد حممد موؤمن علي 
، اجلن�شية : بنغالدي�ص  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدع�ى رقم 2017/343 جتاري كلي                                                
م م جمهول حمل  ذ  الثقيلة - �ص  املعدات  لتاأجري  املحكوم عليه/1- جنم اجلزيرة  اىل 
الدعوى  يف   2017/4/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�شالح/امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية حكمت املحكمة 
مبثابة ح�شوري / بالزام املدعي عليها بان توؤدي للم�شرف املدعي مبلغ مليون ومائة 
وثمانية وثمانون الفا واربعمائة و�شتة وثمانون درهما وثمانية وثمانون  فل�شا والفوائد 
ال�شداد  الق�شائية يف 2017/2/9  وحتى  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع ٪9  القانونية 
املحاماة ورف�شت  اتعاب  الف درهم مقابل  امل�شاريف ومبلغ  املدعي عليها  التام والزمت 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعادة اعالن بالن�ضر 
   يف  الدع�ى 2017/1164  جتاري جزئي              

– ) �ص ذ م م ( وميثلها مديرها  ايل املدعي عليه / �شركة �شوبرماركت م��ردف ئي م��ارت 
– ومديرها ريني مول جوزيف فيال بانبيل  جمهول حمل  / راجي�ص �شريات دام��وداران 
القامة  مبا اأن املدعي / �شركة �شيام التجارية – ) �ص ذ م م ( وميثها مديرها / ا�شحاق 
كاتوبورات كاتوبورات �شيدو وميثله : حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي  قد اأقام عليك 
الدعوي ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره ) 61.880.38 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة %12 من تاريخ رفع الدعوي وحتي ال�شداد التام  وحددت لها 
  ch1.C.13 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2017/  6/19 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
مذكرات  من  مالديك  بتقدمي  وعليك  قانونياً  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام علي القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اإعادة اإعالن بالن�ضر 

يف الدع�ى رقم 2017/2425 الدائرة التجارية الكلية الثانية                
اىل املدعى عليهما : 1-ريكوردر للطباعة والن�شر - ذ م م

2-ماتيو كوتي باراير يكوناتيل جيورج - هندي اجلن�شية 
نعلمكم بان املدعي : بنك ابوظبي الوطني  يف الدعوى رقم 2016/2425 الدائرة الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الأمر على عري�شة رقم 2017/1959 عرائ�ص  التحفظي يف  اأوامر احلجز  بثبوت و�شحة  احلكم 

ال�شارقة -والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
لذا يقت�شي ح�شوركم الدائرة التجارية الكلية الثانية وذلك يف متام ال�شاعة التا�شعة والن�شف 
�شباحا  مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية ،  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
مدعي  بو�شفك  ارقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر   2017/6/21 املوافق  يوم  وذلك  بيانات  من 
عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات 

القانونية يف غيابكم . 
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 يف  الق�ضية  رقم   2017/417 جتاري جزئي ال�ضارقة   

املرفوعة من بنك ابوظبي التجاري �شد حممد �شعيد ح�شن بن �شرور الكتبي  
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�شني �شامل الها�شمي يف الدعوى اعاله وعليه يعلن 
ال�شيد/ حممد �شعيد ح�شن بي �شرور الكتبي حل�شور اجتماع اخلربة املزمع وذلك يوم 
الربعاء  املوافق 2017/6/7 يف متام ال�شاعة 3.45 م�شاء ، وذلك مبكتبنا  بدبي - بردبي 
�شارع خالد بن الوليد  - بجانب القن�شلية الباك�شتانية - بنف�ص بناية براند اند لي�ص 
بناية نا�شر لوتاه الطابق الثالث مكتب رقم 308 ،  الرجاء احل�شور يف املوعد املحدد 
وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فاأن اخلربة �شوف تعد 

تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
اخلبري امل�ضريف واحل�ضابي 
ح�ضني �ضامل الها�ضمي             

          دع�ة اجتماع اخلربة
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

   يف  الدع�ى 2016/2413  جتاري كلي    
�شد  الأطراف املدخلة : عمر املرزوقي لتجارة �شكراب املعادن - ذ م م / كانتا راين جوبتا 

كا�شتوري لل جوبتا ، املقامة : من بنك دبي التجاري .  
البتدائية حتت رقم  2016/2413  ال�شارقة  ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة  مبا 
جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال 
ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�شو�ص  م   1992 ل�شنة  الث��ب��ات  قانون  باحكام 
حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
 ، : 11 ظهرا  ال�شاعة 30  امل��واف��ق 2017/6/8 يف مت��ام  ي��وم اخلمي�ص   ادن��اه وذل��ك  املو�شح 

ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

 اجتماع خربة
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2017/907 
اىل املحكوم عليه : حمم نا�شر عبداحلميد 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�شدرت بحقك 
حكما يف الدعوى رقم 2015/1536 مدين )كلي( - يق�شى باإلزامك بدفع مبلغ 
وقدره )19700( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، وحيث ان املحكوم له/ طارق 
حممد ا�شماعيل رجب - ب�شفته �شريك يف �شركة ال�شم�ص لتجارة الديزل - ذ م 
م - قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2017/907  لذا اأنت 
ويف  الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول. 
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن جمم�عة اإعالن بالن�ضر       
                      اىل املنفذ �شدها : م�شنع روزا للمفرو�شات - ���ص ذ م م  مب��ا ان 
ب�شداد  للزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ املو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�ضم الق�ضايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1355 درهم

2153 درهم

19398 درهم

19674 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 حمدي احمد عبد املعطي 

اخلويل 
ح�شن ابراهيم ال�شيد حممد 

 2017/1710
تنفيذ عمايل

 2017/1703
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                     اىل املدعي عليه/ الرئي�شي لتجميل احل��دائ��ق - �ص ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/6/13   ال�شاعة 8.30 

م�شتندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�شور 
ايام على القل  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث 
مدة  بتق�شري  املحكمة  وام��رت  احل�شوري  مبثابة  احلكم  ي�شدر  �شوف  تخلفكم  حالة 

العالن.  
ق�ضم الق�ضايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3656/2017/13 
3655/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
ت�شور اقبال حممد ا�شلم

اخالق احمد حممد اليا�ص 

مبلغ املطالبة
8850 درهم + تذكرة العودة 
7850 درهم + تذكرة العودة

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13822   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
اإماراتي اجلن�شية  - راأ���ص اخليمة - الظيت اجلنوبي  -  املنذر اليه : خالد مطر �شامل �شامل املهريي - 

هاتف : 0501546227 
مو�شوع : مطالبة مببلغ 19.116 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 19.116 
درهم ) ت�شعة ع�شر الف ومائة و�شتة ع�شر درهما فقط ل غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا 
العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر 
) تويوتا ياري�ص/ابي�ص/2007/ مركبه خفيفه ( رقم H/85852 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 

172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14579   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه :  واجد علي �شرافت ح�شني - هندي اجلن�شية  - دفان - هاتف رقم )0551985967(  
مو�شوع : مطالبة مببلغ 203.841.96 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
203.841.96 درهم ) مائتان وثالثة الف وثمامنائة وواحد واربعون درهما و�شتة وت�شعون فل�شا فقط ل 
غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 
ا�شكليد خ�شو�شي/ابي�ص/2015/ مركبه  للمنذر ) كاديالك  التايل موا�شفاتها واملرهونة  ال�شيارة  بيع 
خفيفه ( رقم J/3051 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13821   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
، النخيل - ه��ات��ف :  راأ�����ص اخل��ي��م��ة   ، اوزب��اك�����ش��ت��ان اجلن�شية  اول��ي��م��ج��ول��وف -  ب��اخ��روم    : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

  0521859473
مو�شوع : مطالبة مببلغ 48.846 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 48.846 
درهم ) ثمانية واربعون الف وثمامنائةو�شتة واربعون درهما فقط ل غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام 
، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها  من تاريخ هذا العالن 
R/56271 ترخي�ص دبي   ( رقم  واملرهونة للمنذر ) ميت�شوبي�شي لن�شر/ابي�ص/2015/ مركبه خفيفه 

طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14573   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه :  حممد عزت عطيه جامع - م�شري اجلن�شية- النخيل - هاتف رقم )0501526992(   
مو�شوع : مطالبة مببلغ 67.255.2 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
67.255.2 درهم ) �شبعة و�شتون الف ومائتان وخم�شة وخم�شون درهما واثنني فل�شا فقط ل غري ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�شيارة 
التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) هايونداي كريتا خ�شو�شي/احمر/2017/ مركبه خفيفه ( رقم 
13/93956 ترخي�ص ابوظبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14577   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه : املهدي حنان - مغربي اجلن�شية : النخيل ، هاتف رقم )0504325980( 
مو�شوع : مطالبة مببلغ 23.336.31 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
23.336.31 درهم ) ثالثة وع�شرون الف وثالثمائة و�شتة وثالثون درهما وواحد وثالثون فل�شا فقط ل 
غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 
بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) كيا ريو خ�شو�شي /ف�شي/ 2014/ مركبه خفيفه ( 
رقم O/88741 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدع�ى 2017/180  عقاري كلي                 

حمزة   �شالح  عثمان  2-�شو�شن  ال�شاماراي  ���ش��ادق  1-م���ازن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �شفيع ال��دي��ن ب��راج��ه وميثله : غازي 
ابراهيم احمد بن �شيفان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2017/8 حجز حتفظي عقاري و�شم ملف احلجز 
التحفظي للدعوى الراهنة ، مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل التعاب.   وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/7  ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 يف  الدع�ى  رقم   2016/1395 جتاري جزئي 

املدعي / القرم للتعليم - منطقة حرة - �ص ذ م م 
املدعي عليه : موؤ�ش�شة هبتاجون  للديكور 

مو�شوع الدعوى : مطالبة مالية 
املطلوب اعالنه :-  املدعي عليها / موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور ، حيث ان املدعية اقامت 
الدعوى املذكورة اعاله وحدد اخلبري يوم اخلمي�ص املوافق 8  يونيو 2017 ال�شاعة 10.30 
�شباحا موعد لعقد اجتماع اخلربة واملعاينة ، لذا فانت مكلف باحل�شور امام اخلبري 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد واح�شار  مذكرة لدفاعك و�شور من امل�شتندات ، ويف 
حالة عدم ح�شورك �شيبا�شر اخلبري اعماله وذلك مبقر العمال مو�شوع الدعوى 

   )RES4- 27(  والكائنة يف �شقة ال�شيد عبداهلل يف القرم ال�شرقي
اخلبري الهند�ضي املنتدب    

اإعــــــــــالن بالن�ضــــــــــر 
اعالن للح�ض�ر امام اخلربة 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14572   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  
املنذر اليه :  ا�شالم عاطف ابوبكر �شديق عبده - م�شري اجلن�شية - دهان - هاتف رقم )0521858476( 

مو�شوع : مطالبة مببلغ 42.954.83 درهم 
مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
42.954.83 درهم ) اثنان واربعون الف وت�شعمائة واربعة وخم�شون درهما وثالثة وثمانون فل�شا فقط ل 
غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 
بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) كيا �شرياتو خ�شو�شي / ا�شود 2015/ مركبه خفيفه( 
رقم Q/83637 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13812   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : قادري �شيد �شياء اهلل �شيد �شناء اهلل قادري - هندي اجلن�شية  - راأ�ص اخليمة - اجلزيرة 

احلمراء - هاتف : 0501523489  
مو�شوع : مطالبة مببلغ 31.212 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 31.212 
دره��م ) واح��د وث��الث��ون ال��ف ومائتان واثني ع�شر درهما فقط ل غري ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة ايام 
، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها  من تاريخ هذا العالن 
واملرهونة للمنذر ) هوندا اكورد / ابي�ص/ 2008/ مركبه خفيفه ( رقم K/64736 ترخي�ص دبي  طبقا 

لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14576   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه : �شمري علي علوي - هندي اجلن�شية  - اخلران - هاتف رقم )0563574890( 
مو�شوع : مطالبة مببلغ 26.246.68 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
26.246.68 درهم ) �شتة وع�شرون الف ومئتان و�شتة واربعون درهما وثمانية و�شتون فل�شا فقط ل غري( 
وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع 
ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) تويوتا افنزا خ�شو�شي/ابي�ص/2015/ مركبه خفيفه ( 
رقم 14/91477 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13820   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : �شريف حممد حممد عبداملنعم �شريف - م�شري اجلن�شية - راأ�ص اخلمية - دهان - هاتف 

 0504320958 :
مو�شوع : مطالبة مببلغ 30.975 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 30.975 
ايام  ال��ف وت�شعمائة وخم�شة و�شبعون درهما  فقط ل غري ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة  دره��م ) ثالثون 
، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها  من تاريخ هذا العالن 
واملرهونة للمنذر ) هيونداي الينرتا /ر�شا�شي/2015/ مركبه خفيفه ( رقم P/77890 ترخي�ص دبي  

طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدع�ى 2017/501  ا�ضتئناف جتاري   
 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية - �ص ذ م م 
2-اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار - ذ م م 3-تداول مي - �ص ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ابراهيم خليل عي�شى العدم وميثله : احمد 
 : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد    - املازمي  نا�شر  �شالح  علي 
2016/1530 جتاري كلي بتاريخ 2017/3/13 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/6/7 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2253 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ال�شركة ال�شعبية للهند�شة - ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/  
ديل اين  �شركة  بقبول تدخل   : اول  ذات م�شوؤولية حم��دودة(  لتوريد احلديد )�شركة  دي��ال 
هولدجنز �شكال - ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية وللخ�شمة املتدخلة مبلغ 
مائة وثالثة الف واربعمائة واربعة و�شبعني درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ 
ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف  ال�شتحقاق احلا�شل يف 2014/12/7 وحتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اإعالن بالن�ضر ب�رود التقرير  
  2017/16 مدين جزئي

اىل املدعي عليه : �شامل مو�شى  فرحان �شنقور )وب�شفته املمثل القانوين ملكتب �شمارت 
لال�شت�شارات الهند�شية ( 

حيث ان املدعيني /مدعي/ ن�شيمه احد خان �شاحب 
مدعي / زايد علي عبيد جا�شم امباو ال�شام�شي 

مدعي / عائ�شة علي عبيد جا�شم امباو ال�شام�شي 
قد اقام املدعيني الدعوى احلقوقية رقم 2017/16 مدين جزئي يقت�شي ح�شورك اىل 
املحكمة التجارية اجلزئية الوىل براأ�ص اخليمة �شباح يوم اخلمي�ص املوافق 2017/6/22 
م ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا 11.00 ولالجابة  على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك - حرر بتاريخ 2017/5/30 
 مدير  اإدارة الدع�ى

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ هارون 
احمد عمر عبداهلل ال�شريفي ، اجلن�شية : الإم��ارات  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
 ، الريا�شية  املالب�ص  لتجارة  جن��ران  التجاري  ال�شم  يف   ٪100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل( 
ن�شاط الرخ�شة بيع املالب�ص الريا�شية - بالتجزئة - بيع العطور - بالتجزئة ، بيع العطور - 
بالتجزئة ، بيع ال�شاعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية 
التنمية  دائ���رة  يف   2013/4/8 بتاريخ  ال�����ش��ادر   627508 رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة  خ��ورف��ك��ان  يف  
القت�شادية بخورفكان ، اىل ال�شيد/ عمر احمد عبداهلل ال�شريفي ، اجلن�شية : الإمارات -  
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
غفور ب�شري عبدالرحمن علي - اجلن�شية : الإم��ارات  وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغة 100٪ يف ال�شم التجاري �شالون العربي للحالقة 
- ن�شاط الرخ�شة �شالون حالقة رجايل ، واملرخ�ص  من دائرة التنمية القت�شادية 
دائرة  يف   1989/07  1426 بتاريخ  ال�شادر   241096 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف  
التنمية القت�شادية بخورفكان.   اىل ال�شيد/ حممد عبد احلميد حممد موؤمن علي 
، اجلن�شية : بنغالدي�ص  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدع�ى رقم 2017/343 جتاري كلي                                                
م م جمهول حمل  ذ  الثقيلة - �ص  املعدات  لتاأجري  املحكوم عليه/1- جنم اجلزيرة  اىل 
الدعوى  يف   2017/4/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�شالح/امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية حكمت املحكمة 
مبثابة ح�شوري / بالزام املدعي عليها بان توؤدي للم�شرف املدعي مبلغ مليون ومائة 
وثمانية وثمانون الفا واربعمائة و�شتة وثمانون درهما وثمانية وثمانون  فل�شا والفوائد 
ال�شداد  الق�شائية يف 2017/2/9  وحتى  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع ٪9  القانونية 
املحاماة ورف�شت  اتعاب  الف درهم مقابل  امل�شاريف ومبلغ  املدعي عليها  التام والزمت 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعادة اعالن بالن�ضر 
   يف  الدع�ى 2017/1164  جتاري جزئي              

– ) �ص ذ م م ( وميثلها مديرها  ايل املدعي عليه / �شركة �شوبرماركت م��ردف ئي م��ارت 
– ومديرها ريني مول جوزيف فيال بانبيل  جمهول حمل  / راجي�ص �شريات دام��وداران 
القامة  مبا اأن املدعي / �شركة �شيام التجارية – ) �ص ذ م م ( وميثها مديرها / ا�شحاق 
كاتوبورات كاتوبورات �شيدو وميثله : حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي  قد اأقام عليك 
الدعوي ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره ) 61.880.38 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة %12 من تاريخ رفع الدعوي وحتي ال�شداد التام  وحددت لها 
  ch1.C.13 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2017/  6/19 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
مذكرات  من  مالديك  بتقدمي  وعليك  قانونياً  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام علي القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اإعادة اإعالن بالن�ضر 

يف الدع�ى رقم 2017/2425 الدائرة التجارية الكلية الثانية                
اىل املدعى عليهما : 1-ريكوردر للطباعة والن�شر - ذ م م

2-ماتيو كوتي باراير يكوناتيل جيورج - هندي اجلن�شية 
نعلمكم بان املدعي : بنك ابوظبي الوطني  يف الدعوى رقم 2016/2425 الدائرة الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الأمر على عري�شة رقم 2017/1959 عرائ�ص  التحفظي يف  اأوامر احلجز  بثبوت و�شحة  احلكم 

ال�شارقة -والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
لذا يقت�شي ح�شوركم الدائرة التجارية الكلية الثانية وذلك يف متام ال�شاعة التا�شعة والن�شف 
�شباحا  مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية ،  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
مدعي  بو�شفك  ارقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر   2017/6/21 املوافق  يوم  وذلك  بيانات  من 
عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات 

القانونية يف غيابكم . 
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 يف  الق�ضية  رقم   2017/417 جتاري جزئي ال�ضارقة   

املرفوعة من بنك ابوظبي التجاري �شد حممد �شعيد ح�شن بن �شرور الكتبي  
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�شني �شامل الها�شمي يف الدعوى اعاله وعليه يعلن 
ال�شيد/ حممد �شعيد ح�شن بي �شرور الكتبي حل�شور اجتماع اخلربة املزمع وذلك يوم 
الربعاء  املوافق 2017/6/7 يف متام ال�شاعة 3.45 م�شاء ، وذلك مبكتبنا  بدبي - بردبي 
�شارع خالد بن الوليد  - بجانب القن�شلية الباك�شتانية - بنف�ص بناية براند اند لي�ص 
بناية نا�شر لوتاه الطابق الثالث مكتب رقم 308 ،  الرجاء احل�شور يف املوعد املحدد 
وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فاأن اخلربة �شوف تعد 

تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
اخلبري امل�ضريف واحل�ضابي 
ح�ضني �ضامل الها�ضمي             

          دع�ة اجتماع اخلربة
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

   يف  الدع�ى 2016/2413  جتاري كلي    
�شد  الأطراف املدخلة : عمر املرزوقي لتجارة �شكراب املعادن - ذ م م / كانتا راين جوبتا 

كا�شتوري لل جوبتا ، املقامة : من بنك دبي التجاري .  
البتدائية حتت رقم  2016/2413  ال�شارقة  ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة  مبا 
جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال 
ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�شو�ص  م   1992 ل�شنة  الث��ب��ات  قانون  باحكام 
حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
 ، : 11 ظهرا  ال�شاعة 30  امل��واف��ق 2017/6/8 يف مت��ام  ي��وم اخلمي�ص   ادن��اه وذل��ك  املو�شح 

ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

 اجتماع خربة
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2017/907 
اىل املحكوم عليه : حمم نا�شر عبداحلميد 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�شدرت بحقك 
حكما يف الدعوى رقم 2015/1536 مدين )كلي( - يق�شى باإلزامك بدفع مبلغ 
وقدره )19700( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، وحيث ان املحكوم له/ طارق 
حممد ا�شماعيل رجب - ب�شفته �شريك يف �شركة ال�شم�ص لتجارة الديزل - ذ م 
م - قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2017/907  لذا اأنت 
ويف  الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول. 
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن جمم�عة اإعالن بالن�ضر       
                      اىل املنفذ �شدها : م�شنع روزا للمفرو�شات - ���ص ذ م م  مب��ا ان 
ب�شداد  للزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ املو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�ضم الق�ضايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1355 درهم

2153 درهم

19398 درهم

19674 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 حمدي احمد عبد املعطي 

اخلويل 
ح�شن ابراهيم ال�شيد حممد 

 2017/1710
تنفيذ عمايل

 2017/1703
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                     اىل املدعي عليه/ الرئي�شي لتجميل احل��دائ��ق - �ص ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/6/13   ال�شاعة 8.30 

م�شتندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�شور 
ايام على القل  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث 
مدة  بتق�شري  املحكمة  وام��رت  احل�شوري  مبثابة  احلكم  ي�شدر  �شوف  تخلفكم  حالة 

العالن.  
ق�ضم الق�ضايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3656/2017/13 
3655/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
ت�شور اقبال حممد ا�شلم

اخالق احمد حممد اليا�ص 

مبلغ املطالبة
8850 درهم + تذكرة العودة 
7850 درهم + تذكرة العودة

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13822   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
اإماراتي اجلن�شية  - راأ���ص اخليمة - الظيت اجلنوبي  -  املنذر اليه : خالد مطر �شامل �شامل املهريي - 

هاتف : 0501546227 
مو�شوع : مطالبة مببلغ 19.116 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 19.116 
درهم ) ت�شعة ع�شر الف ومائة و�شتة ع�شر درهما فقط ل غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا 
العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر 
) تويوتا ياري�ص/ابي�ص/2007/ مركبه خفيفه ( رقم H/85852 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 

172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14579   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه :  واجد علي �شرافت ح�شني - هندي اجلن�شية  - دفان - هاتف رقم )0551985967(  
مو�شوع : مطالبة مببلغ 203.841.96 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
203.841.96 درهم ) مائتان وثالثة الف وثمامنائة وواحد واربعون درهما و�شتة وت�شعون فل�شا فقط ل 
غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 
ا�شكليد خ�شو�شي/ابي�ص/2015/ مركبه  للمنذر ) كاديالك  التايل موا�شفاتها واملرهونة  ال�شيارة  بيع 
خفيفه ( رقم J/3051 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13821   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
، النخيل - ه��ات��ف :  راأ�����ص اخل��ي��م��ة   ، اوزب��اك�����ش��ت��ان اجلن�شية  اول��ي��م��ج��ول��وف -  ب��اخ��روم    : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

  0521859473
مو�شوع : مطالبة مببلغ 48.846 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 48.846 
درهم ) ثمانية واربعون الف وثمامنائةو�شتة واربعون درهما فقط ل غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام 
، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها  من تاريخ هذا العالن 
R/56271 ترخي�ص دبي   ( رقم  واملرهونة للمنذر ) ميت�شوبي�شي لن�شر/ابي�ص/2015/ مركبه خفيفه 

طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14573   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه :  حممد عزت عطيه جامع - م�شري اجلن�شية- النخيل - هاتف رقم )0501526992(   
مو�شوع : مطالبة مببلغ 67.255.2 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
67.255.2 درهم ) �شبعة و�شتون الف ومائتان وخم�شة وخم�شون درهما واثنني فل�شا فقط ل غري ( وذلك 
خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�شيارة 
التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) هايونداي كريتا خ�شو�شي/احمر/2017/ مركبه خفيفه ( رقم 
13/93956 ترخي�ص ابوظبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14577   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه : املهدي حنان - مغربي اجلن�شية : النخيل ، هاتف رقم )0504325980( 
مو�شوع : مطالبة مببلغ 23.336.31 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
23.336.31 درهم ) ثالثة وع�شرون الف وثالثمائة و�شتة وثالثون درهما وواحد وثالثون فل�شا فقط ل 
غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 
بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) كيا ريو خ�شو�شي /ف�شي/ 2014/ مركبه خفيفه ( 
رقم O/88741 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدع�ى 2017/180  عقاري كلي                 

حمزة   �شالح  عثمان  2-�شو�شن  ال�شاماراي  ���ش��ادق  1-م���ازن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �شفيع ال��دي��ن ب��راج��ه وميثله : غازي 
ابراهيم احمد بن �شيفان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2017/8 حجز حتفظي عقاري و�شم ملف احلجز 
التحفظي للدعوى الراهنة ، مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل التعاب.   وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/7  ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 يف  الدع�ى  رقم   2016/1395 جتاري جزئي 

املدعي / القرم للتعليم - منطقة حرة - �ص ذ م م 
املدعي عليه : موؤ�ش�شة هبتاجون  للديكور 

مو�شوع الدعوى : مطالبة مالية 
املطلوب اعالنه :-  املدعي عليها / موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور ، حيث ان املدعية اقامت 
الدعوى املذكورة اعاله وحدد اخلبري يوم اخلمي�ص املوافق 8  يونيو 2017 ال�شاعة 10.30 
�شباحا موعد لعقد اجتماع اخلربة واملعاينة ، لذا فانت مكلف باحل�شور امام اخلبري 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد واح�شار  مذكرة لدفاعك و�شور من امل�شتندات ، ويف 
حالة عدم ح�شورك �شيبا�شر اخلبري اعماله وذلك مبقر العمال مو�شوع الدعوى 

   )RES4- 27(  والكائنة يف �شقة ال�شيد عبداهلل يف القرم ال�شرقي
اخلبري الهند�ضي املنتدب    

اإعــــــــــالن بالن�ضــــــــــر 
اعالن للح�ض�ر امام اخلربة 

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14572   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  
املنذر اليه :  ا�شالم عاطف ابوبكر �شديق عبده - م�شري اجلن�شية - دهان - هاتف رقم )0521858476( 

مو�شوع : مطالبة مببلغ 42.954.83 درهم 
مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
42.954.83 درهم ) اثنان واربعون الف وت�شعمائة واربعة وخم�شون درهما وثالثة وثمانون فل�شا فقط ل 
غري ( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 
بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) كيا �شرياتو خ�شو�شي / ا�شود 2015/ مركبه خفيفه( 
رقم Q/83637 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13812   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : قادري �شيد �شياء اهلل �شيد �شناء اهلل قادري - هندي اجلن�شية  - راأ�ص اخليمة - اجلزيرة 

احلمراء - هاتف : 0501523489  
مو�شوع : مطالبة مببلغ 31.212 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 31.212 
دره��م ) واح��د وث��الث��ون ال��ف ومائتان واثني ع�شر درهما فقط ل غري ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة ايام 
، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها  من تاريخ هذا العالن 
واملرهونة للمنذر ) هوندا اكورد / ابي�ص/ 2008/ مركبه خفيفه ( رقم K/64736 ترخي�ص دبي  طبقا 

لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14576   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من الكاتب العدل ابوظبي  

املنذر اليه : �شمري علي علوي - هندي اجلن�شية  - اخلران - هاتف رقم )0563574890( 
مو�شوع : مطالبة مببلغ 26.246.68 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
26.246.68 درهم ) �شتة وع�شرون الف ومئتان و�شتة واربعون درهما وثمانية و�شتون فل�شا فقط ل غري( 
وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع 
ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر ) تويوتا افنزا خ�شو�شي/ابي�ص/2015/ مركبه خفيفه ( 
رقم 14/91477 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13820   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�شيب  �شوري اجلن�شية    - �شوعان  : م�شطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�شدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�شفته 
 وكيل عن م�شرف الإمارات ال�شالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : �شريف حممد حممد عبداملنعم �شريف - م�شري اجلن�شية - راأ�ص اخلمية - دهان - هاتف 

 0504320958 :
مو�شوع : مطالبة مببلغ 30.975 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 30.975 
ايام  ال��ف وت�شعمائة وخم�شة و�شبعون درهما  فقط ل غري ( وذل��ك خ��الل م��دة �شبعة  دره��م ) ثالثون 
، وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها  من تاريخ هذا العالن 
واملرهونة للمنذر ) هيونداي الينرتا /ر�شا�شي/2015/ مركبه خفيفه ( رقم P/77890 ترخي�ص دبي  

طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدع�ى 2017/501  ا�ضتئناف جتاري   
 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية - �ص ذ م م 
2-اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار - ذ م م 3-تداول مي - �ص ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ابراهيم خليل عي�شى العدم وميثله : احمد 
 : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد    - املازمي  نا�شر  �شالح  علي 
2016/1530 جتاري كلي بتاريخ 2017/3/13 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/6/7 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2253 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ال�شركة ال�شعبية للهند�شة - ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/  
ديل اين  �شركة  بقبول تدخل   : اول  ذات م�شوؤولية حم��دودة(  لتوريد احلديد )�شركة  دي��ال 
هولدجنز �شكال - ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية وللخ�شمة املتدخلة مبلغ 
مائة وثالثة الف واربعمائة واربعة و�شبعني درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ 
ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف  ال�شتحقاق احلا�شل يف 2014/12/7 وحتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدع�ى رقم 2016/1171 جتاري كلي                                                
 اىل املحكوم عليهما/1- وليد مناحي عياد الرحيمي - 2-�شركة ديف�شكو لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م -
 وميثلها ال�شيد / وليد بن مناحي بن عياد الرحيمي - ب�شفته �شريك ومدير بال�شركة -  جمهويل 
الدعوى  يف    2017/4/25 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
الول  عليهما  املدعي  مواجهة   - فردية  موؤ�ش�شة  للتجارة  الف�شي  ل�شالح/اخلط  اع��اله  امل��ذك��ورة 
مبلغ  للمدعية  يدفعا  بان  بينهما  فيما  بالت�شامن  والثاين  الول  عليهما  املدعي  بالزام   - والثانية 
1.000.989.050 )مليون وت�شعمائة وت�شعة وثمانون درهم وخم�شون فل�شا( والفائدة بواقع 9٪ �شنويا 
الف  ومبلغ  امل�شروفات  والزمتهما  ال�شداد  تاريخ  الق�شائية 2016/8/21 وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
الثالثة واخل�شم املدخل ورف�شت  اتعاب املحاماة وبرف�ص الدعوى �شد املدعي عليها  درهم مقابل 
اعتبارا  ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدع�ى رقم 2017/406 جتاري جزئي                                                

�شوبا  ات�ص  بابو �شي  م ح  2-رامي�ص  رالكو لل�شناعات - �ص  املحكوم عليه/1-  اىل 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ���ش��ريوك��ورو   راو 
املنعقدة بتاريخ  2017/5/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ فار اي�شت �شتيل 
)فرع من �شركة فاراي�شت التجارية - �ص ذ م م(( بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
باداء مبلغ 129.277 درهم وفائدة 9٪ عن التاأخري اعتبارا من 2016/5/23 وحتى 
متام ال�شداد والزمتهما بالت�شامن بامل�شاريف والف درهم  اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2120 مدين جزئي                                                

اىل املدعي عليه/1- نور الدين حممد ح�شن حممد عثمان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / معتز المني حممد البدوي وميثله : را�شد عبدالرزاق حممد تهلك   نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
املوؤرخ  الت��ف��اق  بف�شخ  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ال��ب��دوي  حممد  الم��ني  معتز 
2015/10/17 والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 62.000 درهم اثنني و�شتون الف 
ال  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  �شنويا من  بواقع ٪9  القانونية  والفائدة  درهم 
تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شى به والزمته بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
   يف  الدع�ى رقم 2017/148   جتاري كلي                              

م 2-عبداجلبار كمايل  م  ذ  �ص   - العاملية  �شركة بيربك�ص   -1 / املدعي عليهم  اىل 
بنك   / املدعي  ان  القامة مبا  يا�شر عبداجلبار جمهويل حمل  عثمان 3-حممد 
م�شر - فرع دبي  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/20  احلكم التمهيدي التايل  حكمت املحكمة 
املخت�ص  امل�شريف  ب��ن��دب اخل��ب��ري  امل��و���ش��وع   الف�شل يف  وق��ب��ل  مبثابة احل�����ش��وري  
�شاحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة.  
وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني  املوافق 2017/5/8 ال�شاعة 30 : 09 �شباحا 

يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدع�ى رقم 2017/148 عقاري  كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - موؤ�ش�شة جمال احلبتور للعقارات - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ لويجى �شانتورو   قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 
ال��دور  من اخلرباء  الهند�شي �شاحب  التايل بندب اخلبري  التمهيدي  2017/5/25  احلكم 
املقيدين باجلدول تكون مهمته بعد الطالع على  اوراق الدعوى وما بها من م�شتندات وما 
ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم منها وللخبري يف �شبيل مبا�شرة املاأمورية النتقال اىل اجلهات 
احلكومية وغريها لالطالع لديها على ثمة م�شتندات تعينه على اداء مهمته و�شماع من يرى 
لزوما ل�شماع اقواله دون حلف ميني والزمت املدعي بايداع مبلغ 15000 الف درهم خزينة 
املحكمة على ذمة اتعاب وم�شاريف اخلبري.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 

.Ch1.B.8 2017/7/3  ال�شاعة 00 : 11 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
                         يف الدع�ى رقم 2017/76 امر اداء    

حمل  جم��ه��ول  كابيلي�ص   دوك����ولن  روي   -1  : عليه  امل��دع��ى  اىل 
العقارية وميثله  ل��وت��اه  ���ص  ���ص  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
امر  ا�شت�شدار  طلب  علي-   اآل   الناخي  غريب  خمي�ص  عبداهلل   :
اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2017/3/20   الزام 
املدعى عليه ب�شداد مبلغ 4584 درهم للمدعي والر�شوم وامل�شاريف.  
ولكم احل��ق يف التظلم من الم��ر خ��الل 15 ي��وم من اليوم التايل 

لن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدع�ى 2017/125  ا�ضتئناف عقاري    

ح   م  م   - املعدنية  لل�شناعات  عبدالوهاب  خليل   -1 �شده/  امل�شتاأنف   اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�شتاأنف /اك���د ل��الن�����ش��اءات - ���ص ذ م م   
عقاري   2016/121 رق��م    بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد 
ي��وم الرب��ع��اء   املوافق  جزئي  وبتاريخ 2017/3/13  وح��ددت لها جل�شه 
ch1.C.11 وعليه  2017/7/19  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدع�ى 2017/231  ا�ضتئناف مدين    

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �شيخ   1-مليحة  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف /هونيد ح�شني لكهاين وميثله/ �شمرية عبداهلل علي  ان 
رق��م  2016/488  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف   احلكم  قرقا�ص   قد 
مدين كلي بتاريخ 2017/2/21 وحددت لها جل�شه يوم الحد   املوافق 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة     2017/7/9
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1257  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ص   - الفنية  للخدمات  كون�شبت  ال��ي��ت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اك��رم علي    التنفيذ/ ع��ب��دالأول  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4134( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر
                         يف الدع�ى رقم  2017/1556  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- 24 هاور�ص ميديا & ادفر تايزنغ   جمهول حمل 
�شادق    مالك  حممد  �شادق  عمران  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )65001( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   4752 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر
                         يف الدع�ى رقم  2017/1812  تنفيذ عمايل 

ال�شيارات   جمهول حمل  لتاأجري  �شيف  يو -  املنفذ �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ويلما ريفريا ديزون   قد اأقام عليك 
املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19663( وق��دره  به 
بال�شافة اىل مبلغ 1578 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1147   تنفيذ جتاري  
املهري   �شنقور  ب��ل��وك  خمي�ص  ال��وح��ي��د  ع��ب��د  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�شان ماجد احلوراين 
وميثله : ح�شن جمعه ح�شن حممد الرئي�شي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)297490( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر
                         يف الدع�ى رقم  2017/1519   تنفيذ جتاري  

م  م  ذ  �ص   - التجارية  للو�شاطة  ميدي�شت  اك�شنتيال  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
2-ت��داول مي - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  ابراهيم اجلرمن - قد  ا�شماعيل  : علي  �شمارة وميثله  �شامر احمد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�شامن بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )745515.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر
                         يف الدع�ى رقم  2017/1103   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- توما�ص بنيت اخلليج - �ص ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/طب�ص للمقاولت الفنية - ذ م م وميثله  
: ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )21931.50(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر
                         يف الدع�ى رقم  2017/1348   تنفيذ جتاري  

جمهول  طالب  اب��و  عبدالغني  حممد  احمد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
وب�شفتها  نف�شها  عن  اهلي  حممد  غلوم  علي  هبه  الق��ام��ة  حمل 
ممثلة مكتب /هبة وميثله : علي م�شبح علي �شاحي - التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21461( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1056   تنفيذ جتاري  
زوي��ن 2- احمد علي  جمهويل حمل  ���ش��ده/1- معمر  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ناجي حممد علي وميثله : احمد 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - البناي  ابراهيم  ر�شا  علي 
املبلغ املنفذ به وق��دره )705708(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

    يف الدع�ى رقم 2017/932  تنفيذ عمايل 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املنفذ �شده/1- الومكو الم��ارات  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد �شاه عامل تف�شل ح�شني  قد اأقام  عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14574(
مبلغ )1221( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1331  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اركيتكت�شر �شاوند & امييج لاللكرتونيات �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كري�شتيان لوي�ص بريوجون  
قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )98656(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )6884( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1438  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- طيف املدنية للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�شفاق �شاه حممد  قد اأقام  عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7920(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1449  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  كرا�ص  برمييوم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي ابو احلجاج حممد عبد املنعم  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )13613( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1154( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدع�ى رقم 2017/343  مدين  جزئي 
جمهول  الداغ�شتاين  عبداهلل  امني  بن  عبدالرحيم  بن  عليه/1-حممد  املحكوم  اىل 
بتاريخ  2017/5/16  يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ر�شوان للتجارة العامة �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )54.600( درهم )اربع وخم�شون الف و�شتمائة درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد 
. حكما مبثابة احل�شوري  امل�شاريف  والزمته  به  املق�شي  املبلغ  ا�شل  تتجاوز  ال  على 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/1140  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد خان كرم علي زبري  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ انور زيب خان �شاه ن�شيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )29390( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
بالنفاذ املعجل بال  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  9٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
كفالة.  وح��ددت لها جل�شة ي��وم الح��د   امل��واف��ق  2017/6/18   ال�شاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ص بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/887  مدين جزئي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �شينغ  �شري�شتا  1-ديك�شا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ ريان وورلدوايد �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )6000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
9٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  الحد 
املوافق  2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدع�ى 2017/976  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شيجما انرتبراي�شز ميدل اي�شت �ص.ذ.م.م 2- هيندر �شينغ �شتفيندر 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شينغ  مقار  �شينغ  جيان  �شينغ  �شاتفيندر   -3 م��ات��ارو  �شينغ 
املدعي/ موؤ�ش�شة الرمال للتجارة الدولية وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال 
بور الب�شتكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والت�شامم والتكافل بان يوؤدوا مبلغ وقدره )791250 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اعالن ب�رود التقرير بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2016/491  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-ارت��اج للمعار�ص جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / كريكان كريكا نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ:2017/5/30 يف الدعوى املذكورة اعاله اخطاركم بورود تقرير 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�ص  ال�شيد اخلبري 
 ch2.E.22:بالقاعة �شباحا  ال�شاعة:09:30  امل���واف���ق:2017/6/8 

للتعقيب على التقرير .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/3470  عمايل جزئي

امل��دع��ي /عبد  امل��دع��ي عليه / 1-ك���رم ال�شيافة جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  بلعليم  الرحمان 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   12200( وقدرها 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB168631565AE/2017:ال�شكوى رق���م 
الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/2826  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ص اف ا�ص ايه لعمال النجارة وتركيب الر�شيات �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /ايانار موتوبيالي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9759 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
ال�شكوى:MB170729277AE/2017  وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/2948  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ان�شاف لاللكرتونيات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / عبدالقدو�ص عطاء حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   15246( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحددت    AE171403934MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/2263  عمايل جزئي
�ص.ذ.م.م  احلريق  واطفاء  ال�شالمة  معدات  لرتكيب  1-ج�شور   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  ق��د  ادم  الطاهر  / عبدالرحيم حممد  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
درهم(   1471( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
العمالية  ال�شكوى  يف  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1200( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة 
رقم:AE166335566MB  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/3779  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شبيد بارك �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
عليم الدين الهام الدين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره����م(   800( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   14832( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE172042536MB  وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فاأنت  لذا  القا�شي  مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة   2017/6/13 املوافق  الثالثاء 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، امرت بتق�شري مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/3290  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شهاب لتوزيع العالنات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /اليني مارتينيز �شوجويتان  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )77667 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb168983792ae  وحددت لها 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �ص  ال�شاعة   2017/7/2 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/3413  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة املجره للنقل الربي العام �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شامرياز ماجد حممد اليا�ص  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15554 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    mb172157929ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
وامرت   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

بتق�شري مدة العالن   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/2365  عمايل جزئي
جمهول  �����ص.ذ.م.م  �شرفي�ص  ف�شيلتيي�ص  برفي�شيونال  1-ذا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
برامنيك   ال��دي��ن  برامنيك جوهر  اه�شر  امل��دع��ي /حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)34134 دره���م( وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb169085569ae/2017:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/6/21 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/3618  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يف اي بي اك�شربي�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�شعد   �شمري حممد  /احمد  املدعي  ان 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   12000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB170393363AE:2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/13 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدع�ى رقم 2017/1648  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-التوا�شل للمتاجرة اللكرتونية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/16  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ماري ان لوجناون فران�شي�شكو بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )9000 درهم( وتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل 
الر�شوم وامل�شاريف ورف�شت  يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر وباملنا�شب من 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدع�ى رقم 2017/475  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ���ص.ذ.م.م  بانو�ص  ومقهى  عليه/1-مطعم  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/16  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/فيفيان البني لوكي البني لوكي بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )42950 درهم( وتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل يلتحق 
املدعي  واعفت  وامل�شاريف  الر�شوم  من  وباملنا�شب  اخ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة 
منها . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدع�ى رقم 2017/1255  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-املتقدمة الراقية لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املدعي/عالء حممود عبد احلميد علي  ان  مبا 
ل�شالح/عالء حممود عبد  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/4/27  يف  بتاريخ   املنعقدة 
احلميد علي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )8.422 درهم( )ثمانية الف 
واربعمائة واثنان وع�شرون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية 
عينا مامل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت 
املدعي من ن�شيبه منه. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/3163  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احمد مهران ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ابراهيم عبداملنعم ابراهيم حممود قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB168528980AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، تق�شري مدة العالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/2687  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-الفني للتجارة الفنية 
ان املدعي / حممد عرفان حممد �شديق �شاد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9.401 
ال�شكوى:MB168472328AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، مع تق�شري مدة العالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/3141  عمايل جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-اب���راء للحفالت جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ميديل  هرينانديز  ليونيال   /
مب�شتحقات عمالية وقدرها )17125 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb170484851ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/499  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شاجو جو�شيف لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد حهاجنري عامل ارمان علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10438 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB167165949AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/3504  عمايل جزئي

�ص.ذ.م.م  والتنظيف  لل�شيانة  اي�شت  ميديل  �شي  ام  اي  1-ام   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /را�شد عبا�ص متوميني  قد اأقام عليك الدعوى 
عوده  وت��ذك��رة  دره��م(   2141( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  mb170704318ae:مببلغ )1500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة   2017/6/13 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت 

املحكمة بتق�شري قرار املحكمة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/3337  عمايل جزئي
جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  خل��دم��ات  الثالثية  1-الف��ك��ار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ال�����ش��ي��د ح��م��دي رج���ب حم��م��د ا���ش��م��اع��ي��ل  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
والر�شوم وامل�شاريف رقم  )47776 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb170307255ae  وحددت 
2017/7/4 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/3252  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ات�ص ا�ص �شي �شي للت�شميم الداخلي ���ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /البريتو كا�شرتو ماداياج  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )89757 درهم( وتذكرة عوده 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وامل�شاريف.وحددت  والر�شوم  دره��م(   1800( مببلغ 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/6/20 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/3314  عمايل جزئي
املدعي / ان  املدعي عليه / 1-اجلهد للح�شن جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شنني   حممد  احمد  زي�شان 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )13546 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170156219AE  وحددت لها 
القا�شي لذا  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/6/6  الثالثاء  جل�شة يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدع�ى رقم 2016/8339  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1-جلوبال ان�شنتف لل�شياحة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  املدعي/امين عبد اجل��واد ح�شن احمد 
ح�شن  اجل���واد  عبد  ل�شالح/امين  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/3/16 بتاريخ  
احمد بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
التنفيذ  نقدا ما مل يكن وقت  او قيمتها  العودة اىل موطنه  دره��م( وتذكرة   56392(
قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/2259  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مرحبا ك�شمري للنقل بال�شاحنات الثقيله �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد �شفري عبداملجيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19067 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
ال�شكوى:MB168718955AE/2016  وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/412  ا�ضتئناف مدين    

حمل  جمهول  رانتايكا   ابيكون  كومارا  ليت  ل   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ال�شام�شي  �شيف  ج��ا���ش��م  ع��ب��داهلل  ع��ائ�����ش��ة   / امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  الق���ام���ة مب��ا 
ال�شادر  احل��ك��م   / ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  التميمي   ح�شن  حممد  ومي��ث��ل��ه:ط��الل 

بالدعوى رقم 2016/313 مدين جزئي     
 10.30 ال�شاعة   2017/6/22 امل��واف��ق  اخلمي�ص   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
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العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3463   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : البابليه لل�شيانة العامة   

���ش��داد مبلغ وق����دره )73111.87(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)79987/خ�شو�شي/ رقم  باجريو/ا�شتي�شن(  )ميت�شوبي�شي  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/I/2013/رمادي( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3544   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : جريت ديلز للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )43790.82( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/N/69726/خ�شو�شي/دبي( رق��م  ف���ان(   H1/هيونداي(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3473   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شركة بيجة للتجارة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )30503.61( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/F/15276/خ�شو�شي/دبي( رق��م  تيدا/هات�شباك(  )ني�شان 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3548   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : الطازج امللكي للتجارة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )96492.55( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/H/85136/خ�شو�شي/دبي( رقم  اي�ص/فان(  هاي  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3505   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : كيرتان لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )28789.02( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/F/46615/خ�شو�شي/دبي( رق��م  /�شالون(  �شني  )ني�شان 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3553   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : اديلينا في�شو لتاأجري ال�شيارات   

وق��دره )63146.5( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/P/11542/خ�شو�شي/دبي( رقم  )تويوتا/ياري�ص/�شالون( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3462   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : بي كيه او للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )229231.77( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/N/ني�شان باترول /ا�شتي�شن( رقم )51077/خ�شو�شي/دبي(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3464   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شابورت خلدمات رجال العمال   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )183903.48( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
//2013/L/ني�شان باترول/ا�شتي�شن( رقم )73993/خ�شو�شي/دبي(

ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3469   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : اديلينا في�شو لتاأجري ال�شيارات   

وق��دره )62255.5( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/G/87469/خ�شو�شي/دبي( رقم  �شنرتا/�شالون(  )ني�شان 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3518   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شركة ومي روك للمقاولت   

وق��دره )47254.6( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/P/تويوتا هايلوك�ص /بيك اب( رقم )24001/خ�شو�شي/دبي(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3547   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : نيو �شتار �شاين للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )63359.58( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/M/15880/خ�شو�شي/دبي( رقم  اي�ص/فان(  هاي  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3556   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم  لتاأجري ال�شيارات 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39129.77( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75640/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3466   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شالون ماريا للتجميل   

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��داد مبلغ وق���دره )240607.37(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)57749/خ�شو�شي/ رق��م  كروزر/ا�شتي�شن(  لن��د  )تويوتا  ال�شيارة 

املنذر مع  املمولة ل�شاحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/H/2014/ابي�ص 
حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3521   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : جريت ديلز للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )43790.82( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/P/83929/خ�شو�شي/دبي( رق��م  ف���ان(   H1/هيونداي(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3475   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ا�ص زد بي لتجارة املواد الغذائية   

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��داد مبلغ وق���دره )234013.32(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة )لكزي�ص جي اك�ص 460/ا�شتي�شن( رقم )79914/خ�شو�شي/

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/Q/2015/ا�شود( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3493   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املجرة العظمى للبناء وتركيب معدات اطفاء احلريق   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )37384.16( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/C/42606/خ�شو�شي/دبي( رق��م  دا�شرت/ا�شتي�شن(  )رينو 

املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  بني( 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3513   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : دوت�شان لتجميل ال�شلحات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )164217.39( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2010/J/1348/خ�شو�شي/دبي( رقم  �شالون(   S350/مر�شيد�ص(

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3557   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39870.16( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75645/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3467   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : اديلينا في�شو لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )62262.49( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/G/87531/خ�شو�شي/دبي( رقم  �شنرتا/�شالون(  )ني�شان 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3499   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : يوريفكو للتجارة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )52560.82( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/K/31946/خ�شو�شي/دبي( رقم  �شنرتا/�شالون(  )ني�شان 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3477   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : والتون واتربروفينغ كونرتاكتينغ   

���ش��داد مبلغ وق����دره )57131.15(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)76740/خ�شو�شي/ رق��م  اب(  بيك   / كانرت  )ميت�شوبي�شي  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/K/2013/ابي�ص( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3471   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شركة بيجة للتجارة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )31003.61( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/F/24070/خ�شو�شي/دبي( رق��م  تيدا/هات�شباك(  )ني�شان 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3550   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ار ان كيه انترييرز   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )31629.31( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/F/45476/خ�شو�شي/دبي( رق��م  م��ي��ك��رو/ب��ا���ص(  )ني�شان 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3555   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39975.26( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75639/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
بهدف تعزيز التعاون القت�صادي وتبادل اخلربات

القت�صادية" ال�صعودية املدن  "هيئة  وفد  "دافزا" ت�صت�صيف 

طريان الإمارات ت�صتخدم تقنية �صديقة للبيئة لتنظيف طائراتها 

�صوق اأبوظبي للأوراق املالية يدعم ا�صت�صافة اأبوظبي م�صابقة املهارات العاملية 2017

الإلكرتوين العار�صني  خدمات  مركز  "اأدنيك" تطلق 

•• دبي-الفجر:

 ا�شتقبل �شعادة الدكتور حممد الزرعوين، مدير عام 
الأ�شتاذ  "دافزا"  دب��ي  مب��ط��ار  احل���رة  املنطقة  �شلطة 
للتنمية  العام  الأم��ني  ه��الل،  املح�شن  عبد  بن  مهّند 
ال�شعودية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل���دن  هيئة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 

والوفد املرافق له. 
حيث هدفت الزيارة اإىل الطالع والتعرف على جتربة 
دافزا خالل العقدين املا�شيني يف اإدارة وت�شغيل املنطقة 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  �شبل  يف  البحث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  احل���رة، 
القت�شادية،  والتنمية  ال�شتثمار  جمال  يف  اخل��ربات 
لتجربة  ال�شتثنائية  اجلوانب  على  ال�شوء  وت�شليط 
ا�شتقطاب  ك��ف��اءت��ه��ا يف  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة واحلفاظ عليها، كونها 
وم�شاهما  الوطني  القت�شاد  تنمية  يف  حموريا  لعبا 

فعال يف الناجت الإجمايل املحلي. 
ورحب الدكتور الزرعوين بزيارة الوفد التي ا�شتمرت 
"دافزا" على  ح��ر���ص  ع��ن  معربا  ي��وم��ني،  م��دى  على 
حتقيق التكامل القت�شادي يف املنطقة. وتطّرق �شعادته 
اإىل العالقات التاريخية ال�شتثنائية التي جتمع دولة 
ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
بحر�ص  واملدعومة  الأ�شعدة،  خمتلف  على  ال�شقيقة 
امل�شالح  حتقيق  على  البلدين  يف  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ر�شالتها  من  "انطالقاً  ق��ال:  حيث  بينهما،  امل�شرتكة 
ال�شتثمارات  لإجن��اح  مثالية  بيئة  باإيجاد  تكمن  التي 
والعملية  املعرفية  للم�شاهمة  داف��زا  تتطّلع  ال��واع��دة، 
بدعم املدن القت�شادية ال�شعودية التي ت�شرف عليها 
اأن تكون �شريكاً حقيقياً  هيئة املدن القت�شادية، على 
يف حت��وي��ل ت��ل��ك امل���دن اإىل جم��ّم��ع��ات اق��ت�����ش��ادي��ة ذات 

تناف�شية عاملية عالية.
اكت�شَبتها  ال��ت��ي  ل��ل��خ��ربات  ن��ظ��راً  ق���ائ���اًل:  وا���ش��ت��ك��م��ل 
ا�شتقطاب كربى  الريادة يف  20 عاماً من  م��دار  على 
املبا�شرة،  الأجنبية  الأموال  وروؤو�ص  العاملية  ال�شركات 
ت�شعى دافزا اإىل تبادل اخلربات والتجارب مع الهيئة 
وت���ق���دمي اخل�����ربات وامل���ع���ارف ال���الزم���ة، مت��ا���ش��ي��اً مع 
الثنائية  العالقات  بتعزيز  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 

التكاملية مع هيئات دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
واأ�شاف الدكتور الزرعوين: تقدم دبي مبناطقها احلرة 
ا�شتثنائياً يف دفع عجلة التنمية القت�شادية،  منوذجاً 
املجاورة  ال��دول  رائ��دة ملثيالتها يف  مما يجعلها منارة 

من حيث التجربة الناجحة، والجنازات ال�شتثنائية، 
والبنية التحتية واملرفقات عاملية امل�شتوى، اإ�شافة اإىل 
التكامل مع الهيئات احلكومية املحلية بهدف تقدمي 

جتربة متكاملة للم�شتثمر الأجنبي يف اإمارة دبي.
من جهته قال مهند هالل، الأمني العام لهيئة املدن 
الزيارات  ه��ذه  اأن  املوؤكد  من  ال�شعودية:  القت�شادية 
تعزز تبادل اخلربات وت�شهم يف تطوير اأف�شل املمار�شات 
للم�شتثمرين،  مم��ي��زة  خ��دم��ات  ل��ت��وف��ري  ال�����ش��روري��ة 
اأن��ه��ا ت��ع��زز ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني ل�شتقطاب  ك��م��ا 
ال�شتثمارات النوعية. وقد بحثنا مع اأ�شقائنا يف �شلطة 
املنطقة احلرة مبطار دبي، �شبل التعاون وال�شتثمار يف 

جمال تطوير املناطق احلرة ومناطق اإعادة الت�شدير، 
الطرفني.  بني  العالقات  دعم  م�شلحة  يف  ي�شّب  مبا 
وكجهة حكومية مهمتها الإ�شراف على م�شاريع املدن 
بالعتماد على  اأهدافها  باململكة وحتقيق  القت�شادية 
ال�شراكات ال�شرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص ومتكينه 
ق�شوى  اأهمية  ن��ويل  التنمية،  يف  دوره  ممار�شة  م��ن 
معها،  اخل��ربات  وتبادل  املماثلة  اجلهات  مع  للتعاون 
مبا ميكننا من القيام بدورنا يف دعم م�شرية التنمية 

ال�شاملة يف اململكة �شمن روؤية اململكة 2030.
وات��ف��ق ال��ط��رف��ان خ��الل ال��زي��ارة على ت��ب��ادل املعارف 
واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات  وذل���ك م��ن خ���الل تنظيم ور�ص 
اإعارة تتمحور حول قوانني  عمل واجتماعات وبرامج 
احلكومية  اخل���دم���ات  وت���ق���دمي  ال�����ش��رك��ات،  ت�شجيل 
وتنمية  والتخطيط،  البلدية،  واخل��دم��ات  ال��الزم��ة، 
اإ�شافة  امل�شتثمرين،  ج��ذب  واأ���ش��ال��ي��ب  ال���ش��ت��ث��م��ارات، 
م�شرتكة،  ق��ّي��م��ة  اق���رتاح���ات  و���ش��ع  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل 
وابتكار فر�ص ا�شتثمار لكل من امل�شتثمرين احلاليني 
املنطقة  و�شلطة  القت�شادية،  امل��دن  يف  وامل�شتقبليني 
احل��رة مبطار دب��ي. جتدر الإ���ش��ارة اإىل اأن هيئة املدن 
اإحدى املحفزات الرئي�شية  القت�شادية ال�شعودية هي 
وتهدف  للمملكة،  والجتماعية  القت�شادية  للتنمية 
اإىل تاأ�شي�ص واإيجاد بيئة حيوية متّكن القطاع اخلا�ص 
عملية  يف  موؤثرة  قوة  لي�شكل  والبتكار  النتعا�ص  من 
التنمية، كما اأنها تتوىل مهمة متكني املدن القت�شادية 
من لعب دورها يف م�شرية التنمية باململكة، من خالل 
احلكومية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  والإ����ش���راف  التنظيم 
اإ�شافة اإىل توفري  بكفاءة عالية يف املدن القت�شادية، 
ال�شتثمارات  وجذب  ال�شرتاتيجية  للمبادرات  الدعم 

النوعية.

•• دبي-وام:

العاملي  البيئة  الإم��ارات مبنا�شبة يوم  عر�شت طريان 
التي  للبيئة  ال�شديقة  اجلاف"  "التنظيف  تقنية 
اأ�شطولها والتي متكنها  ت�شتخدمها لتنظيف طائرات 

من توفري ماليني اللرتات من املياه كل عام.
ا�شتخدام  ت�شميتها  ت��دل  كما  التقنية  ه��ذه  وتقت�شي 
املياه،  ا�شتخدام  ع��دم  حتى  اأو  املياه  من  قليلة  كميات 

وهو ما يتناق�ص مع الأ�شاليب التقليدية التي تتطلب 
عادة اآلف اللرتات من املياه لتنظيف كل طائرة.

اأثناء  ويرتاكم على ال�شطح اخلارجي لهيكل الطائرة 
الغبار وامللوثات التي ل يقت�شر  طريانها طبقات من 
الطائرة مت�شخة وغري جذابة بل  تاأثريها على جعل 
الطائرة  اأكر لأنها جتعل  ا�شتهالك وقود  اإىل  ت��وؤدي 
وعادة  الأج���واء  و�شرعتها يف  اأثقل وحت��د من حركتها 
مياه  ر�شا�ص  با�شتخدام  الطائرات  تنظيف  يجري  ما 

اأن  اإل  ال��ع��ام..  م���رات يف  اأو خم�ص  اأرب���ع  ع��ال  ب�شغط 
الأ�شلوب  ب��ه��ذا   A380 الإي��رب��ا���ص  ط��ائ��رة  تنظيف 
 11300 م��ن  اأك��ر  املتو�شط  يف  ي�شتهلك  التقليدي 
لرت من املاء يف حني حتتاج طائرة البوينج 777 اإىل 

مرت يف كل مرة.  9500
 2016 ع��ام  الإم���ارات منذ مطلع  وت�شتخدم ط��ريان 
اأ�شطولها  ط��ائ��رات  لتنظيف  اجل��اف  التنظيف  تقنية 
ال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا على 250 ط��ائ��رة وي��ت��م مبوجب 

كامل  على  يدويا  التنظيف  م��واد  و�شع  التقنية  ه��ذه 
املواد  ه��ذه  وت�شكل  الطائرة  لهيكل  اخلارجي  ال�شطح 
مع الأو�شاخ طبقة جافة جتري ازالتها با�شتخدام فوط 

من ن�شيج خا�ص، ما يرتك الطائرة نظيفة ملاعة.
ويتبقى على ال�شطح طبقة واقية حتافظ على نظافة 
ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة.. ويتطلب تنظيف  ال��ط��ائ��رة  وت��األ��ق 
�شاعة يف   12 مل��دة  15 عامال  A380 جهود  طائرة 

حني حتتاج طائرة البوينج 777 اإىل 9 �شاعات.

•• اأبوظبي-وام: 

على  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  اطلع 
خطط م�شابقة املهارات العاملية – اأبوظبي 
2017 التي �شتقام يف �شهر اأكتوبر 2017 
اأبوظبي  مب��رك��ز  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة 

للتعليم والتدريب التقني واملهني.
امل�شوؤولني  مع  اجتمع  امل�شابقة  وف��د  وك��ان 
يف ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة وقدم 
لهم �شرحا وافيا عن احلدث العاملي الذي 
اأمهر  منارة ل�شتقبال  اأبوظبي  يجعل من 
التي  اإط��ار خطته  وذل��ك يف  العامل،  �شباب 
ت��اأت��ي ان�����ش��ج��ام��ا م��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني 
لتعريف الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية يف 

الدولة مب�شابقة املهارات العاملية.
التنفيذي  الرئي�ص  البلو�شي،  را�شد  وق��ال 
"نفخر   : املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق 
ال�شخم  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��دع��م  بتقدمينا 

لأول  اأبوظبي  العا�شمة  ت�شت�شيفه  ال��ذي 
مرة يف الدول العربية ودول ال�شرق الأو�شط 
ودول اإفريقيا، خ�شو�شاً واأنه ي�شاهم ب�شكل 
مبتكر يف ر�شم امل�شتقبل املهني الوا�شع اأمام 
ال��دول��ة وي�شاهم يف  اأب��ن��اء  ع��دد كبري م��ن 
لأخذ  امل��واط��ن��ة  الب�شرية  ال��ك��وادر  تطوير 
والأهداف  الغايات  لتحقيق  القيادة  زم��ام 
اأبوظبي  ���ش��وق  اأن  واأ�����ش����اف  الوطنية." 
الدعم  لتقدمي  م�شتعدة  املالية  ل����الأوراق 
ووفق  لأن��ه،  امل�شابقة،  لهذه  اأ�شكاله  بكافة 
اخلربة املرتاكمة لل�شوق، فاإنه يدرك اأهمية 
الطالب  ل��ت��زوي��د  وامل��ه��ن��ي  الفني  التعليم 
الالزمة  وامل�����ه�����ارات  ال���ك���ف���اءة  ب���امل���ع���رف���ة، 
و  امل�شتدام كما  النمو القت�شادي  لتحقيق 
امل�شابقة  هذه  ا�شت�شافة  اإىل  ال�شوق  ينظر 
ا�شتثمار  اأك��رب  اأنها  على  العاملية  ال�شبابية 
الإمارات  �شباب وفتيات  ي�شب يف م�شلحة 

وم�شتقبلهم املهني. 
من جانبه، اأ�شاد علي املرزوقي، رئي�ص اإدارة 

ال��ذي وجده  الإم���ارات بالهتمام  م��ه��ارات 
م��ن ق��ب��ل ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية 
اأ�شكاله  الدعم بجميع  لتقدمي  وا�شتعداده 
اأج��ل امل�شاهمة يف اإجن���اح ه��ذا احلدث  م��ن 

الذي فازت اأبوظبي با�شت�شافته.

بهذه  احلكومية  اجلهات  اهتمام  اإن  وق��ال 
لتقدمي  بينها  فيما  والت�شابق  امل�شابقة، 
الدعم لها يعك�ص وعي القائمني على اإدارة 
تلك املوؤ�ش�شات باأهمية هذه امل�شابقة العاملية 
الإيجابي  وت��اأث��ريه��ا  ال�����ش��ب��اب  ج��ي��ل  ع��ل��ى 
التنويع القت�شادي، الذي  امل�شتقبلي على 
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف  ي�شاهم 
وم�شتدام  زاه��ر  م�شتقبل  اإىل  الو�شول  يف 

لدولة الإمارات بعد مرحلة النفط.
غر�ص  اإىل  ت��ه��دف  امل�شابقة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وحثهم  ال�شباب  نفو�ص  يف  الإل��ه��ام  ج���ذوة 
املهنية  امل��ه��ارات  تعلم  يف  الن��خ��راط  على 
م���ث���ل ���ش��ي��ان��ة ال����ط����ائ����رات وال����روب����وت����ات 
وتقنية  احل���دائ���ق  تن�شيق  اإىل  امل��ت��ح��رك��ة 
ت�شميم الأزياء وغريها لتكون الأداة التي 
ت�شمح لهم باإن�شاء اأعمالهم اخلا�شة اأو رفع 
مع  متا�شيا  الوظيفي  ت��ط��وره��م  م�شتوى 

خطة اأبوظبي يف التنويع القت�شادي.
يذكر اأن م�شابقة املهارات العاملية بداأت منذ 

عام 1950 يف اإ�شبانيا وهي تعنى برعاية 
�شتى  املوهوبني من  و�شقل مهارات �شغار 
والتقنية  املهنية  املجالت  العامل يف  اأنحاء 
حيث تقام مرة كل عامني ومتت ا�شت�شافة 

خمتلفة. دول  يف  دوراتها  من  دورة   43
مب�شاركة  ال�شخم  احل���دث  ه���ذا  و���ش��ي��ق��ام 
اإىل  ���ش��ي��اأت��ون  مت�شابق   1300 م��ن  اأك���ر 
 70 على  يزيد  ما  من  اأبوظبي  العا�شمة 
الأع�������ش���اء يف منظمة  ال������دول  م���ن  دول�����ة 
مهارة   51 يف  للتناف�ص  العاملية  امل��ه��ارات 
ما  احل��دث  ه��ذا  �شي�شتقطب  كما  متنوعة، 
األف زائر �شيتوافدون جميعا   100 يفوق 
للمعار�ص  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اإىل 
 18 15 اإىل  اأي����ام، م��ن  اأرب��ع��ة  على م��دى 
 44 ال���  ال���دورة  فعاليات  حل�شور  اأك��ت��وب��ر 
وهي  اأبوظبي،  العا�شمة  ت�شت�شيفها  التي 
امل�شتوى  بهذا  لفعالية  الأوىل  ال�شت�شافة 
ال�شرق  ودول  العربية  ال���دول  يف  ال��رف��ي��ع 

الأو�شط ودول اإفريقيا.

•• اأبوظبي-وام:

ال��وط��ن��ي��ة للمعار�ص  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
خدمات  م���رك���ز  خ���دم���ة  اإط������الق  "اأدنيك" 
العار�شني على �شبكة النرتنت التي تعد من�شة 
اإلكرتونية متكن العار�شني ومنظمي املعار�ص 
التي  من طلب اخلدمات اخلا�شة بالفعاليات 
وتعد  "اأدنيك".  قاعات  يف  باإقامتها  يرغبون 
ال�شرق  منطقتي  يف  ���ش��رك��ة  اأول  "اأدنيك" 
الأو���ش��ط واآ���ش��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ ت��ق��دم هذه 
للمن�شة  الو�شول  وميكن  املبتكرة.  اخل��دم��ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا ك��ج��زء من 
القنوات  ال��ذك��ي��ة ع��رب جميع  اأدن��ي��ك  خ��دم��ات 
اأدنيك التي ت�شمل  اخلارجية اخلا�شة ب�شركة 
الهاتف  وتطبيقات  الإل��ك��رتوين  اأدنيك  موقع 
خدمة   141 حاليا  املن�شة  وت��ق��دم  املحمول. 
املزيد  اإ�شافة  املنتظر  وم��ن  فئات  �شبع  �شمن 
وقال  الإل��ك��رتون��ي��ة م�شتقبال.  اخل��دم��ات  م��ن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ظ��اه��ري  م��ط��ر  ح��م��ي��د 
ل�����ش��رك��ة اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���ص اإن 

مركز  خل��دم��ة  م�����ش��غ��ل  اأول  ت��ع��د  "اأدنيك" 
واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف  العار�شني  خدمات 
ا�شتكمال  اخل��دم��ة  ه��ذه  تعترب  حيث  ال��ه��ادئ 
عمالئها  احتياجات  تلبية  يف  ال�شركة  جلهود 
بوابة  عرب  املعار�ص  ومنظمي  العار�شني  من 
"اأدنيك"  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  واأ����ش���ار  واح�����دة. 
تعترب من ال�شركات الرائدة يف اعتماد اأحدث 

عليهم  وي��وف��ر  عمالءها  يخدم  مب��ا  التقنيات 
خدمات  م���رك���ز  اأن  م���وؤك���دا  وال���وق���ت  اجل���ه���د 
مزيدا  ت��وف��ر  ح��ي��وي��ة  من�شة  ه��و  ال��ع��ار���ش��ني 
يتجاوز  مبا  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  الكفاءة  من 
توقعات العمالء كما اأن املن�شة اجلديدة تدعم 
لإقامة  املف�شل  املكان  تكون  ب��اأن  ال�شركة  دور 
العار�شني  وا�شتقطاب  وامل��ع��ار���ص  الفعاليات 

خدمة  وت�شتخدم  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من 
اأحدث  الإلكرتونية  العار�شني  خدمات  مركز 
الكفاءة  م���ن  ق����در  اأك�����رب  ل�����ش��م��ان  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأث��ن��اء الطلب وال��دف��ع عرب  وال��راح��ة للعمالء 
املطلوبة  اخل��دم��ات  على  للح�شول  الإن��رتن��ت 
تقنية  بوا�شطة  اأي�����ش��ا  اخل��دم��ة  ت��اأم��ني  وي��ت��م 
ال�شالمة  معايري  اأعلى  ت�شمن  التي   SSL

مركز  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  امل�����ش��ت��خ��دم.  ل��ب��ي��ان��ات 
يوفر  "اأدنيك"  للمعار�ص  الوطني  اأب��وظ��ب��ي 
ما يقارب 133 األف مرت مربع من امل�شاحات 
الداخلية واخلارجية التي ميكن تكييفها وفقا 
ا�شتقطب  كما  امل��ق��ام��ة  الأح����داث  لحتياجات 
املركز ما يقارب 1.5 مليون زائر خالل 480 

فعالية ا�شت�شافها العام املا�شي.

املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي 
متنح الرخ�صة رقم 200

•• اأبوظبي-الفجر: 

منحت املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي ام�ص الرخ�شة التجارية رقم 200 
ل�شركة "نات�ص"، لتعزز من مكانتها كالوجهة املثلى لالأعمال يف املنطقة.

وتعد �شركة "نات�ص" ال�شركة الربيطانية الرائدة يف قطاع خدمات مراقبة 
احلركة اجلوية، حيث تتعامل ال�شركة �شنوياً مع 2.5 مليون رحلة و250 
لتقدميها  وب��الإ���ش��اف��ة  ف��ق��ط.  امل��ت��ح��دة  اململكة  اأج����واء  يف  م�شافر  م��ل��ي��ون 
العلوي  املجال اجلوي  واإدارة  املتحدة،  اململكة  14 مطار يف  اإىل  للخدمات 
العامل  حول  العمالء  من  للعديد  "نات�ص" خدماتها  توفر  كما  للمملكة. 

اأي�شاً، وتفخر بتقدمي خدماتها ملنطقة ال�شرق الأو�شط.
قد  اأبوظبي  املنطقة احلرة ملطارات  تكون   ،200 رقم  الرخ�شة  ومع منح 
اأثبتت رواجها وجناحها يف ا�شتقطاب الأعمال اإىل العا�شمة، حيث اأ�شدرت 
تاأ�شرية   2،250 اأ�شدرت  بلداً، كما   38 اأكر من  تراخي�ص ل�شركات من 

عمل حتى الآن، من خالل مكتب اخلدمات احلكومية التابع لها.
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اإ�شرتاتيجياً  موقعاً  اأبوظبي  العا�شمة  وحتتل 
و�شمال اأفريقيا وجنوب اآ�شيا، وتوفر الربط الفعال مع ربع �شكان العامل، 
مما يجعلها عن�شراً حيوياً ومناف�شاً قوياً يف �شبكة ال�شحن العاملية. وتقدم 
املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي بيئة عمل مثالية وحلول متكاملة ت�شمن 
جناح الأعمال النا�شئة، ت�شمل املكاتب واملخازن وكامل اخلدمات ملجموعة 

وا�شعة من القطاعات مبا فيها الطريان، واخلدمات اللوج�شتية.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  اأول  ن��ائ��ب  ال��ط��اه��ري،  ع���ادل  ق���ال  ال�����ش��دد،  ويف ه���ذا 
ملطارات  احل��رة  املنطقة  تقدم  بالإنابة:  اأبوظبي  ملطارات  احل��رة  للمنطقة 
الأع��م��ال، مب��ا يف ذل��ك الإعفاء  اإىل �شركاء  امل��زاي��ا  اأب��وظ��ب��ي جمموعة م��ن 
املال  راأ���ص  وا�شتخراج  بالكامل،  اأجنبية  وملكية   ،100٪ بن�شبة  ال�شريبي 
احلرة  للمنطقة  هدفنا  ويكمن  العديدة.  املميزات  من  وغريها  والأرب���اح، 
يف اأن تكون وجهة العمل املف�شلة بالن�شبة للموؤ�ش�شات الدولية واملحلية يف 
جمال الطريان، وخدمات املطار، وتقنية املعلومات، والقطاع ال�شت�شاري، 

وقطاعات ال�شحن واخلدمات اللوج�شتية ونقل الب�شائع. 
كما توفر املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي مركزاً جلميع الأن�شطة املرتبطة 
ب�شناعة الطريان وال�شناعات اخلفيفة، التي ت�شعى لال�شتفادة من قربها 

للمطار، التي ت�شكل ميزة كبرية ملتطلبات ال�شترياد والت�شدير.
الإن�شمام  ي�شرفنا  الأو���ش��ط:  ال�شرق  لنات�ص  ال��ع��ام  امل��دي��ر  كيف  ب��ن  ع��ّل��ق 
للمنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي ونتطلع لتطوير اأعمالنا يف الإمارة وذلك 
تاأكيداً على اإلتزامنا امل�شتمر ومنونا يف اأبوظبي والإمارات العربية املتحدة 
املنطقة  يف  اأعمالنا  خ��الل  م��ن  لعمالئنا  اأق���رب  اأ�شبحنا  فقد  واملنطقة. 
احلرة ملطارات اأبوظبي و�شيمكننا ذلك من تقدمي خدمة اأف�شل لعمالئنا 
اإطار  يف  امل�شتقبل،  يف  معهم  العمل  ناأمل  الذين  لهوؤلء  وكذلك  احلاليني 

التو�شعات التي اأجرتها اأبوظبي لتطوير مناخ قطاع الطريان يف الإمارة.
ومتتد املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي على م�شاحة 10.6 كيلومرت مربع 
الأمد:  اأحياء جتارية طويلة  لت�شمل خم�ص  ال��دويل،  اأبوظبي  حول مطار 
الفالح  ومنطقة  ال��وج��ه��ة،  وق��ري��ة  ال��ت��ج��اري،  املجمع  اللوج�شتي،  املجمع 
ال��دويل ومطار  احل��رة، ومدينة املطار، بالإ�شافة ملرافقها يف مطار العني 

البطني للطريان اخلا�ص.

يف منطقة ور�صان  م�صروعا  "و�صل" تطلق 
بدبي ا�صتعدادا لـ"اإك�صبو 2020"

•• دبي-وام: 

اأطلقت "جمموعة و�شل لإدارة الأ�شول" � ومقرها دبي � م�شروعا جديدا يف 
منطقة ور�شان بدبي يف اإطار ال�شتعدادات ال�شرتاتيجية لل�شركة للحدث 
الدويل الكبري "اإك�شبو 2020 دبي" حيث يهدف امل�شروع اإىل توفري اأماكن 

لالإقامة املنا�شبة ملوظفي ال�شيافة يف الإمارة.
قدم  األ��ف   160 م�شاحة  على  ت�شييدها  �شيتم  مبنى   26 امل�شروع  وي�شم 
�شكنية  وح��دة   3866 امل�شروع  �شيوفر  حيث  املنتجعات  غ��رار  على  مربعة 
ملوظفي  خم�ش�شة  �شتكون  مربعة  ق��دم  مليون   2.6 م�شاحاتها  جمموع 

ال�شيافة.ومن املقرر النتهاء منه بالكامل يف اأكتوبر 2020.
م�شرتكة  غ��رف��ة   3380 منها  الفئات  م��ن  ع��دد  على  ال��وح��دات  وت�شتمل 
ا�شتوديو و126 �شقة من غرفة واح��دة ما يجعل من هذا  و360 وح��دة 
امل�شروع وجهة متخ�ش�شة ملوظفي ال�شيافة حيث يكون الو�شول اإليه �شهال 
لتلبية متطلبات  يتم تطويرها  التي  الفنادق اجلديدة  من قبل كثري من 
التنفيذي  الرئي�ص  القا�شم  اهلل  عبد  ه�شام  وق���ال   . دب��ي   2020 اإك�شبو 
ملجموعة و�شل لإدارة الأ�شول يف ت�شريح �شحايف له اليوم اإن هذا امل�شروع 
ين�شجم مع روؤية قيادتنا جلعل دبي املدينة الأف�شل عامليا للعي�ص والعمل 
والزيارة. واأ�شاف اأن دبي ت�شتعد ل�شتقبال نحو 25 مليون زائر من خالل 
اإك�شابها حلة ع�شرية وتعزيز عرو�ص ال�شيافة لذا فاإن و�شل ت�شعى لتلبية 
احتياجات موظفي الفنادق عن طريق توفري اأماكن اإقامة منا�شبة لهم ملا 
يف ذلك م�شاألة بالغة الأهمية لنجاح احلدث الت�شويقي الأبرز الذي ت�شهده 

دولة الإمارات خ�شو�شا واملنطقة عموما .
املرافق  م��ن  بكثري  تعزيزه  م��ع  منتجع  �شكل  على  امل�����ش��روع  تخطيط  ومت 
والنادي  ال�شباحة  وحمامات  اخل�شراء  امل�شاحات  ذل��ك  يف  مبا  الرتفيهية 
امل��ق��ي��م��ني هناك  ال��ري��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث مي��ك��ن للموظفني  ال�����ش��ح��ي وامل���الع���ب 

ممار�شة الهوايات الريا�شية مبا يف ذلك كرة اليد وكرة ال�شلة.

افتتاح الدورة الثانية من مهرجان املدام الرم�صاين 
•• ال�شارقة -وام:

الإم���ارات  ن��ادي  رئي�شة  القا�شمي  العزيز  عبد  بنت  هند  ال�شيخة  افتتحت 
امل��دام الرم�شاين للت�شوق و  الثانية من مهرجان  ال��دورة  ال��دويل لالأعمال 
ي�شتمر 10 اأيام. ح�شر افتتاح املهرجان الذي مت تنظيمه م�شاء اأم�ص الول 
حممد مع�شد بن هويدن و�شامل مع�شد بن هويدن رئي�ص املجل�ص البلدي 
ملنطقة املدام و�شامل عبيد امليالة مدير بلدية املدام اىل جانب عدد من كبار 
امل�شوؤولني يف اأمارة ال�شارقة واأع�شاء املجل�ص البلدي ملنطقة املدام وجمهور 
غفري من اأبناء منطقة املدام. وي�شم املهرجان معر�شا للت�شوق مقام يف �شالة 
املدام لالأفراح مب�شاركة اأكر من 60 عار�شا كما ي�شم ركن خارجي لالألعاب 
وركن للمطاعم . ومت الإعالن يف املهرجان عن مبادرة اإن�شانية تزامنا مع عام 
10 باملائة من ريع املهرجان  اخلري و�شهر رم�شان املبارك وهي تخ�شي�ص 

لتكرمي ذوي الحتياجات اخلا�شة اأ�شحاب الهمم يف منطقة املدام .
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املال والأعمال
بلدية منطقة الظفرة تلتقي املواطنني امل�صتاأجرين بال�صوق املركزي يف مدينة زايد

�صمن "جوائز يوروموين ال�صرق الأو�صط للتميز 2017"

بنك اأبوظبي الأول يح�صد جائزَتي "اأف�صل بنك للتمويل يف ال�صرق الأو�صط" واأف�صل بنك ا�صتثماري يف الإمارات 

اإدارة حماية حقوق امللكية الفكرية تعر�ض لوفد ياباين جتربة جمارك دبي يف مكافحة الب�صائع املقلدة

ُيقام بدعم من غرفة ال�صارقة ويت�صمن فعاليات ترفيهية وا�صتهالكية

مهرجان رم�صان والعيد ينطلق يف اك�صبو خورفكان

•• الظفرة -الفجر:

عقد ممثلي بلدية منطقة الظفرة اجتماعا 
مع املواطنني امل�شتاأجرين بال�شوق املركزي 
مب��دي��ن��ة زاي�����د وامل�����ش��ت��ث��م��ر امل�������ش���وؤول من 
املركزي  ال�����ش��وق  وت�شغيل  واإدارة  ت��ط��وي��ر 
الذي  الجتماع  وح�شر  امل��اري��ن��ا(،  )�شركة 
عدد  الظفرة  منطقة  بلدية  مببنى  اأق��ي��م 

من امل�شتاأجرين من املواطنني. 
اإبراهيم  اأح��م��د حم��م��د  امل��ه��ن��د���ص  وا����ش���ار 
احلمادي مدير ادارة امل�شرتيات واملناق�شات 
اأثنا اللقاء اىل ان الجتماع جاء  والعقود  
بلدية  عام  مدير  �شعادة  لتعليمات  تنفيذا 
على  والتاأكيد  ل��الل��ت��زام  الظفرة  منطقة 
توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
امل�شتاأجرين  باملواطنني  الهتمام  ب�شرورة 
ومقرتحاتهم  اآرائ����ه����م  اإىل  وال����ش���ت���م���اع 
كافة  وت����ذل����ي����ل  م�������ش���احل���ه���م  وم������راع������اة 
ال�شعوبات التي قد تواجههم خالل فرتة 
تطوير ال�شوق املركزي، والعمل على تلبية 
متطلباتهم، خا�شة واأن من اإحدى اأهداف 
تطوير ال�شوق تهدف اإىل تطوير املحالت 
التجارية امل�شتاأجرة من املواطنني متا�شياً 
املنطقة  ت�شهده  ال��ذي  التجاري  النمو  مع 
القت�شادي  اجلانب  اإنعا�ص  يف  وامل�شاهمة 
مبا يعود بالفائدة على املواطنني واملجتمع 
املحلي.  واأكد احلمادي انه من بداية طرح 
امل�شروع على املطورين فاإن البلدية اتخذت 
ك���اف���ة الإج����������راءات ال���ت���ي ت�����ش��م��ن توفري 
التجارية  ل��ل��م��ح��الت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال���ب���دائ���ل 
وبنف�ص  وامل��ع��اي��ري  امل��وا���ش��ف��ات  وب��اأف�����ش��ل 

مع  احلالية  وامل�شاحة  الإي��ج��اري��ة  القيمة 
�شمان األ يتم حتويلهم للمحالت البديلة 
�شمن  البديل  اإن�شاء  من  النتهاء  بعد  اإل 

نف�ص املوقع. 
املزروعي  �شهيل  ح�شن  اأ���ش��اد   جانبه  م��ن 
وعالقات  املنطقة  تخطيط  اإدارة  م��دي��ر 
بلدية منطقة  ب��دور  زاي��د  ال�شكان مبدينة 
ال���ظ���ف���رة يف ت���ق���دمي اأف�������ش���ل اخل���دم���ات 
املركزي  بال�شوق  املواطنني  للم�شتاأجرين 
اإجراءات  ت�شهيل  وكذلك  زاي��د،  مدينة  يف 
باعتبار  ال��ظ��ف��رة  مب��ن��ط��ق��ة  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ���ش��ري��ك ا���ش��رتات��ي��ج��ي ملا 
ونه�شة  مت�شارع  منو  من  املنطقة  ت�شهده 
عمرانية. موؤكداً حر�ص البلدية وتوا�شلها 
اإىل مقرتحاتهم  وال�شتماع  املواطنني  مع 
وا���ش��راك��ه��م يف ق����رارات ال��ب��ل��دي��ة م��ن اأجل 

حتقيق امل�شلحة العامة.
املركزي  ال�����ش��وق  تطوير  م�����ش��روع  ويعترب 
املهمة �شمن  امل�شاريع  زاي��د من  يف مدينة 
الظفرة  منطقة  لبلدية  ال�شتثمار  خطة 
وف��ق عقد  امل��اري��ن��ا لال�شتثمار  امل��ط��ور  م��ع 
وفرتة  عاما   30 ا�شتثمار  مل��دة  م�شاطحة 

امل�شروع.  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  اأع������وام   3 حت�����ش��ريي��ة 
حيث اإن امل�شروع �شي�شاهم بتوفري خدمات 
جمتمعية للمواطنني واملقيمني يف منطقة 
وال�شوق احلايل عبارة عن مبنى  الظفرة، 
من  مكون  مركزي  ك�شوق  م�شتخدم  قائم 
ط��اب��ق��ني ي��ح��ت��وي ع��ل��ى حم����الت جتارية 
وم�شت�شفى  وفواكه  وخ�شار  �شمك  و�شوق 
الرئي�شي،  باملبنى  ملحق  وم�شجد  خا�ص 
و�شيتم ح�شب العقد املربم مع املطور اإعادة 
تاأهيل املبنى القائم واإ�شافة مباين جديدة 
�شمن اأر�ص امل�شروع وبال�شكل الذي ي�شمن 

ومبا  ل��الأر���ص  الأم��ث��ل  ال�شتغالل  حتقيق 
يحقق متطلبات املجتمع املحلي يف مدينة 
امل��ج��دي��ة للمطور  زاي����د وي��ح��ق��ق الأرب������اح 

والبلدية مع توفري فر�ص عمل جديدة. 
القائمة  للمباين  الطابقية  امل�شاحة  واإن 
م�شاحة  ���ش��م��ن  م��رب��ع  م��رت   8،287 ه��و 
مرت   53،308 تبلغ  ل��الأر���ص  اإج��م��ال��ي��ة 
التطوير  م��ق��رتح  و���ش��ي��ت��م ح�����ش��ب  م���رب���ع، 
اإجمالية  مب�شاحة  جديدة  مباين  اإ�شافة 
وبتكلفة  م���رب���ع  م����رت   51،828 ت��ب��ل��غ 
اإج��م��ال��ي��ة ل��ل��م�����ش��روع ت��ق��در مب��ب��ل��غ 222 

مليون درهم. 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  ح���ر����ش���ت  وق�����د 
ي��ل��زم ل�شمان حتقيق  ك��ل م��ا  ات��خ��اذ  ع��ل��ى 
على  باملنطقة  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ر���ش��ا 
خمرجات امل�شروع وتطويره بال�شكل الذي 
يواكب نه�شة التطور العمراين يف الدولة 
من خالل توفري مول كبري ي�شم حمالت 

جتارية مع ردهة مطاعم و�شوبرماركت.
املحالت  اأ�����ش����ح����اب  امل����واط����ن����ون  واأ������ش�����اد 
بحر�ص  زاي��د  مدينة  يف  امل��رك��زي  بال�شوق 
ووجه  با�شتثماراتهم  واهتمامها  البلدية 
والتقدير  ال�شكر  امل��زروع��ي  حممد  نا�شر 
لقيادتنا الر�شيدة وحر�شها لتوفري اأف�شل 
بحر�ص  اأ���ش��اد  كما  للمواطنني  اخل��دم��ات 
املواطنني  على  بالنفع  يعود  مب��ا  البلدية 
الراأي  واف��ق��ه  بالفائدة.  املحلي  واملجتمع 
احلمادي  اهلل  عبد  وح�شن  املزروعي  �شيف 
الظفرة  منطقة  بلدية  ب��دور  اأ���ش��ادا  حيث 
وامل�شتثمرين  ب��امل�����ش��ت��اأج��ري��ن  واه��ت��م��ام��ه��ا 
التي  ال�شعوبات  كافة  وتذليل  املواطنني 

تواجههم.

•• دبي-الفجر: 

بنك  اأك����رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ح�����ش��د 
واأحد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
جائزَتي  العامل،  يف  املالية  املوؤ�ش�شات  اأكرب 
"اأف�شل بنك للتمويل يف ال�شرق الأو�شط" 
و"اأف�شل بنك ا�شتثماري يف دولة الإمارات 
جوائز  ���ش��م��ن  وذل����ك  املتحدة"  ال��ع��رب��ي��ة 
للتميز  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  ي�����وروم�����وين 

2017 املرموقة.
وت����ق����دم ي�����وروم�����وين ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
التوايل؛  26 على  للعام  للتميز جوائزها 
ن�شر  ك��دار  نوعها  م��ن  الأوىل  كانت  حيث 
ع��امل��ي يف جم���ال ال�����ش��ن��اع��ة امل��ال��ي��ة. ويتم 
حت����دي����د اجل�����وائ�����ز م����ن ق���ب���ل جل���ن���ة من 
جملة  حم��رر  وبرئا�شة  ال�شحفيني  كبار 
على  احل�شول  بعد  وذل��ك  "يوروموين، 
ال�شوق  يف  امل�شاركني  م��ن  مف�شلة  بيانات 
واإجراء بحوث �شاملة لالأ�شواق امل�شرفية 
ي��ق��وم بها  امل���ال يف املنطقة  واأ����ش���واق راأ����ص 
وفريق  و�شحفيني  �شحفيني  حم��رري��ن 

بحث على مدار العام.

ال�شايغ،  اأن��دري��ه  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
للمجموعة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
امل�شرفية  اخل������دم������ات  ق����ط����اع  رئ����ي���������ص 
امل�شرفية  واخل������دم������ات  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات 
ت��ع��ك�����ص هاتان  ب���الإن���اب���ة:  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
بها  التي يتمتع  الرائدة  املكانة  اجلائزتان 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك 
القوة  على  ال�����ش��وء  ت�شلط  كما  وال��ع��امل��ي، 
وخربته  الأول  اأب���وظ���ب���ي  ل��ب��ن��ك  امل��ال��ي��ة 
الوا�شعة وعالقاته الدولية.  وتاأتي هاتني 
جمموعة  متيز  على  ك�شهادة  اجل��ائ��زت��ني 
يقدمها  التي  الوا�شعة  امل�شرفية  املنتجات 
للخدمات  رئي�شي  كمزود  ومكانته  البنك 
امل�شرفية لعمالئه، حيث �شنوا�شل �شعينا 
لتعزيز �شراكتنا مع عمالئنا من ال�شركات 
تقدمي  خ��الل  من  ال�شتثمارية  والبنوك 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات لهم 
�شمنها،  نعمل  التي  الأ�شواق  امتداد  على 
ننمو  ولكي  م�شريتهم،  خ��الل  مل�شاندتهم 
يوروموين  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن  م��ع��اً. 
ال�����ش��رق الأو�����ش����ط ل��ل��ت��م��ي��ز ت��غ��ط��ي فئات 
خمتلفة وتقدم جوائز للموؤ�ش�شات الأف�شل 

�شمن فئاتها على م�شتوى العامل، ولأف�شل 
البنوك يف 100 دولة حول العامل. وكان 
من  ع���دداً  ح�شد  ق��د  الأول  اأبوظبي  بنك 
اجل��وائ��ز منذ الن��دم��اج ب��ني بنك اخلليج 

الأول وب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ال���ذي مت 
ح�شوله  ياأتي  حيث  احل��ايل،  العام  مطلع 
اإجنازات  اإىل  ا�شتناداً  اجل��وائ��ز  ه��ذه  على 
الأول  اأبوظبي  بنك  ويفخر  البنكني.  كال 

املاليتني  للموؤ�ش�شتني  ال��ع��ري��ق  ب��ال��ت��اري��خ 
بهويته  البنك  يحتفل  حيث  ال��رائ��دت��ني، 
وبروؤيته  اجل��دي��دة،  امل�شرتكة  املوؤ�ش�شية 

و�شعاره "ننمو معاً".

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبلت اإدارة حماية حقوق امللكية الفكرية 
زائراً،  يابانياً  وف��داً جتارياً  دبي  يف جمارك 
حيث كان يف ا�شتقباله يو�شف عزير مبارك 
مدير الإدارة، وحممد بن نا�شر مدير ق�شم 
الإجراءات واملتابعة، ونورة اأحمد مدير ق�شم 
فيما  التجارية،  والعالمات  ال��وك��الت  قيد 
�شم الوفد الياباين الزائر ممثلني ل�شركة 
ناكامورا  هريويو�شي  برئا�شة  �شوميتومو 
ان  و�شركة  التجارية  العالمة  اإدارة  مدير 
امللكية  حقوق  بحماية  املتخ�ش�شة  بي  جي 
�شيكيجو�شي  ي��و���ش��وك��ي  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
ورافق  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��الم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
ال��وف��د مم��ث��ل��ون ع��ن ���ش��رك��ة ���ش��اب��ا للملكية 

الفكرية.

الياباين  للوفد  مبارك  عزير  يو�شف  وقدم 
دبي يف  الزائر عر�شاً حول جتربة جمارك 
حماية حقوق امللكية الفكرية ودور الدائرة 
يف م��ك��اف��ح��ة ال��ب�����ش��ائ��ع امل��ق��ل��دة م��ن خالل 

الت�شدي لهذه الب�شائع ومنع دخولها عرب 
�شرح  كما  دب���ي،  لإم����ارة  اجلمركية  امل��ن��اف��ذ 
الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اإدارة  مدير 
تتبعها  ال���ت���ي  الإج���������راءات  ال���زائ���ر  ل��ل��وف��د 

من  التجارية  العالمات  لت�شجيل  ال��دائ��رة 
اأجل حمايتها من التقليد.

واطلع الوفد الياباين كذلك على اإجراءات 
�شبطيات  مع  التعامل  يف  املعتمدة  الدائرة 

ال��ب�����ش��ائ��ع امل��ق��ل��دة ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجلهات 
خالل  من  واملحلية،  الحت��ادي��ة  احلكومية 
فريق العمل املوحد الذي تاأ�ش�ص مببادرة من 
جمارك دبي لتعزيز التعاون والتن�شيق بني 
بحماية  املخت�شة  احلكومية  اجلهات  كافة 
ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، ك��م��ا مت اط���الع 
ال��وف��د على ج��ه��ود ج��م��ارك دب��ي يف تنظيم 
واملفت�شني  املوظفني  لتدريب  العمل  ور���ص 
دولة  يف  اجلمركية  والإدارات  ال��دائ��رة  من 
امل��ت��ح��دة ودول جمل�ص  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
الب�شائع  اكت�شاف  على  اخلليجي  التعاون 
اأ���ش��ح��اب العالمات  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  امل��ق��ل��دة 
الدائرة يف  ن�شاط  اإىل  بالإ�شافة  التجارية، 
جمال توعية املجتمع بحماية حقوق امللكية 
ال��ف��ك��ري��ة، ومت يف خ��ت��ام الج��ت��م��اع تقدمي 

الهدايا التذكارية اإىل الوفد الزائر.

•• ال�شارقة –الفجر:

اأعلن مركز اك�شبو خورفكان عن انطالق 
ال����ذي  والعيد"  رم�������ش���ان  "مهرجان 
ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جتارة 
"مهرجان  ���ش��م��ن  ال�������ش���ارق���ة  و���ش��ن��اع��ة 
رم�شان ال�شارقة"، ويت�شمن العديد من 
التي  والرتفيهية  الت�شويقية  الأن�شطة 
26 يونيو مب�شاركة الأ�شر  ت�شتمر لغاية 

املنتجة.
الذي  والعيد  رم�شان  مهرجان  ويهدف 
العندليب  ���ش��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ي���ق���ام 
اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  تنظيم  يف  املتخ�ش�شة 
واملناطق  خورفكان  �شكان  حاجات  تلبية 
املجاورة، وهو يندرج يف اإطار �شعي غرفة 
ال���ش��ت��ث��م��ارات وتعزيز  ال�����ش��ارق��ة جل���ذب 
الن�شاط التجاري والت�شويقي يف املنطقة 
اك�شبو  مركز  عرب  الإم���ارة  من  ال�شرقية 

خورفكان.
واأكد �شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�ص 
حر�ص  ال�شارقة،  اك�شبو  ملركز  التنفيذي 
امل�شاركة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع 

اك�شبو  يف  وال��ع��ي��د  رم�����ش��ان  مب��ه��رج��ان 
واإظهاره  ع��ل��ى جن���اح احل���دث  خ��ورف��ك��ان 
باملنطقة،  تليق  ال��ت��ي  امل�شّرفة  بال�شورة 
م����ن خ�����الل ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���وف���ري بيئة 
رم�شانية واأجواء عائلية جاذبة ومالئمة 
ملختلف �شرائح املجتمع من خالل و�شائل 
الرتفيه والعديد من العرو�ص واملفاجاآت 

والهدايا املخ�ش�شة للمت�شوقني.

وقال املدفع اإن املهرجان يت�شمن العديد 
على  املتعة  ت�شفي  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن 
املواطنني  م���ن  خ���ورف���ك���ان  اك�����ش��ب��و  رواد 
اأجمل  لق�شاء  ���ش��واء  ح��د  على  واملقيمني 
م�شرياً  الف�شيل،  ال�شهر  خ��الل  الأوق���ات 
م�شاريع  دع����م  يف  احل�����دث  اأه���م���ي���ة  اإىل 
والأُ�شر  ال��رخ�����ص  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ال�شباب 
لهم  املقدمة  الت�شهيالت  وتوفري  املنتجة 
�شمن  ُيقام  ال��ذي  املعر�ص  يف  للم�شاركة 

فعاليات املهرجان.
املن�شوري  من جانبه، لفت خليل حممد 
تلفزيون  اأن  اإىل  خورفكان،  اك�شبو  مدير 
فعاليات  وق��ائ��ع  بنقل  �شيقوم  ال�شرقية 
مهرجان رم�شان والعيد الذي ي�شت�شيفه 
غرفة  من  بدعم  خورفكان  اك�شبو  مركز 
الدوائر  من  ب��ارزة  ومب�شاهمة  ال�شارقة، 
اأب���رزه���ا دائ����رة التنمية  احل��ك��وم��ي��ة وم���ن 
اإط��ار اجلهود  ال�شارقة يف  القت�شادية يف 

امل�شرتكة لإجناح املعر�ص وفعالياته.
ُيقام  ال���ذي  املعر�ص  اإن  املن�شوري  وق���ال 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان ���ش��ه��د زي����ادة 
يف اأع����داد ال��ع��ار���ش��ني، وذل���ك ع��ل��ى �شوء 

الدورات  �شهدته  ال��ذي  املتنامي  الن�شاط 
ال�شابقة من املهرجان والتي اأدت بدورها 
اإىل زيادة عدد الزوار والعار�شني على حد 

�شواء يف كل مو�شم.
هذا  املهرجان  دورة  يف  العرو�ص  وتتنوع 
ال��ع��ام ع��ل��ى ���ش��وء اه��ت��م��ام امل��رك��ز باإتاحة 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  لأ���ش��ح��اب  ال��ف��ر���ش��ة 
امل�شاركني  م����ن  وغ����ريه����م  وامل���ت���و����ش���ط���ة 

العرو�ص  اأف�����ش��ل  ل��ت��وف��ري  امل��ع��ر���ص  يف 
واخل�����دم�����ات ل����ل����زوار وامل���ت�������ش���وق���ني، مع 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د التي 
رم�شانية  اأج�����واء  احل����دث  ع��ل��ى  ت�شفي 
مثالية وبيئة عائلية تلبي جميع الأذواق 
وحتاكي احتياجات الأ�شر يف �شهر رم�شان 
امل���ب���ارك وع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����ش��ع��ي��د. ك��م��ا مت 
القّيمة  والهدايا  باقة من اجلوائز  ر�شد 

لزوار املعر�ص.
وُي��ع��ت��رب م��ه��رج��ان رم�����ش��ان وال��ع��ي��د يف 
مركز اك�شبو خورفكان حدثاً �شعبياً ي�شيع 
اأيام  م��دار  والبهجة على  الفرح  ج��واً من 
ال�شهر الف�شيل، حيث يجمع بني املعر�ص 
ال�شتهالكي والحتفال التقليدي بال�شهر 

الكرمي. 
ا�شتهالكية  ب�شائع  املعرو�شات  وت�شمل 
واملاأكولت  املتميزة  والهدايا  املالب�ص  من 
العربية واألعاب الأطفال اإىل جانب قائمة 
من اأ�شماء املطاعم واملقاهي. كما تت�شمن 
الأغاين  م��ن  ف��ق��رات  امل��ه��رج��ان  فعاليات 
وغريها  الفولكلوري  والرق�ص  ال�شعبية 

العديد من الأن�شطة.

لإن�صاء �صراكة متخ�ص�صة لإدارة املرافق واملن�صاآت ذات الكفاءة العالية
�صركة البناء للإ�صتثمار العقاري توقع 
مذكرة تفاهم مع اأوبتيما ميدل اإي�صت 

•• ابوظبي-الفجر: 

وقعت �شركة البناء لالإ�شتثمار العقاري )�ص.م.خ( ومقرها ابوظبي ، مذكرة 
لإن�شاء   ، الإ�شبانية  املن�شاآت  لإدارة  اإي�شت  ميدل  اأوبتيما  �شركة  مع  تفاهم 

�شراكة متخ�ش�شة يف جمال اإدارة املرافق واملن�شاآت ذات الكفاءة العالية .
جمل�ص  رئي�ص  امل��ن�����ش��وري  �شيف  ال�شيدحمد  اب��وظ��ب��ي  يف  الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
املوؤ�ش�ص  كازامادا ل�شو�ص  اإيغنا�شيو  ،وال�شيد  الإماراتية  البناء  �شركة  اإدارة 
والرئي�ص التنفيذي ل�شركة اأوبتيما اإنرتنا�شيونال ال�شبانية، وال�شيد عمر 

الكرتي الرئي�ص التنفيذي ل�شركة البناء بح�شور عدد من امل�شوؤولني .
وقال املن�شوري عقب التوقيع : اإن �شركة البناء لالإ�شتثمار العقاري ت�شعى 
اإىل تطوير اأعمال القطاع العقاري لريتقي اإىل اأعلى امل�شتويات العاملية. لذا 
فاإننا ن�شعى اإىل ا�شتقطاب �شركاء اإ�شرتاتيجيني ي�شاهمون بخربات مميزة 

يف املنطقة.
من جانبه �شرح موؤ�ش�ص والرئي�ص التنفيذي ل�شركة اأوبتيما اإنرتنا�شيونال 
ال�شيد ل�شو�ص : اأن ال�شراكة الإ�شرتاتيجية مع �شريك بقوة و�شمعة �شركة 
البناء لال�شتثمار العقاري يعترب اإ�شافة نوعية ل�شركة اأوبتيما التي ترغب 

يف التو�شع يف املنطقة.
اإن  البناء:  التنفيذي ل�شركة  الرئي�ص  ال�شيد عمر الكرتي  من جانبه قال 
وعليه  املنطقة  يف  النوعية  ال�شتثمارات  نعزز  اأن  البناء  �شركة  يف   روؤيتنا 
فاإننا ن�شعى دوما لتعديد املنتجات التي نطرحها لتكون �شباقة من ناحية 

اجلوهر ومتميزة من ناحية النوعية وامل�شمون.
واأ�شاف قائال : تعترب �شراكتنا مع اأوبتيما ا�شرتاتيجية باعتبارها اأحد اأهم 
ال�شركات التي تعمل يف جمالها يف اإ�شبانيا وبالتحديد يف مدينة بر�شلونة. 

من  اأبوظبي  اإمارة  جتارة  درهم  مليار   4.7
اللوؤلوؤ والأحجار الكرمية خلل 3 �صهور

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ل��وؤل��وؤ والأح��ج��ار الكرمية  اأبوظبي م��ن  اإم���ارة  اإج��م��ايل قيمة جت��ارة  بلغ 
 2017 العام  من  الأول  الربع  خالل  دره��م  مليار   4.7 الثمينة  واملعادن 
الذي   2016 العام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة   42.4% ن�شبته  بنمو 

و�شلت فيه القيمة 3.3 مليار درهم.
وج��اءت ال��زي��ادة يف جت��ارة الم��ارة من اللوؤلوؤ والح��ج��ار الكرمية واملعادن 
الثمينة بدعم من جت��ارة اع��ادة ال�شادرات وال���واردات وذل��ك وفقا لأحدث 
دخلت  التي  النفطية  ال�شلعية غري  التجارة  بحركة  اخلا�شة  الإح�شائيات 
اأب��وظ��ب��ي وال�����ش��ادرة عن  ال��ربي��ة والبحرية واجل��وي��ة لإم���ارة  املنافذ  ع��رب 
مركز اأح�شاء اأبوظبي. وقال جتار يف القطاع اإن توا�شل منو جتارة اللوؤلوؤ 
والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة لي�ص بالأمر امل�شتغرب بعدما ا�شبحت 
دولة الإمارات ب�شكل عام مركزا رئي�شا لهذا النوع من التجارة ، موؤكدين اأن 
الطلب على املعادن الثمينة واللوؤلوؤ �شي�شهد املزيد من الطلب خالل الفرتة 
واملعادن  الكرمية  والأح��ج��ار  اللوؤلوؤ  قيمة  بلغت  فقد  وتف�شيال  القادمة. 
مليار   2.103 ابوظبي  اإم��ارة  منافذ  خالل  من  ت�شديرها  املعاد  الثمينة 
 719 العام اجل��اري مقارنة مع  الثالثة الأوىل من  ال�شهور  دره��م خالل 
ال�شهري يف  امل�شتوى  2016 .وعلى  الربع من عام  مليون دره��م يف نف�ص 
نف�ص فرتة املقارنة فقد ارتفعت القيمة من 110 ماليني درهم اىل 491 
مليار   2.387 قيمتها  بلغت  فقد  ال����واردات  �شعيد  وعلى  دره���م.  مليون 
درهم  مليون  درهم خالل الربع الأول من العام اجلاري مقارنة مع 220 
والأحجار  اللوؤلوؤ  من  الإم���ارة  م�شتوردات  .وبلغت  املقارنة  ف��رتة  نف�ص  يف 
الكرمية واملعادن الثمينة على م�شتوى �شهر مار�ص فقط نحو 727 مليون 

درهم وهو اعلى م�شتوى منذ اكر من عامني .
درهم  مليون   201 ويف ما يتعلق بال�شادرات فقد بلغت �شادرات الإم��ارة 
دره��م يف  مليار   2.36 مع  مقارنة  اجل��اري  العام  الأول من  الربع  خ��الل 

الربع الأول من عام 2016 .
الثمينة  وامل��ع��ادن  الكرمية  والأح��ج��ار  اللوؤلوؤ  جت��ارة  اجمايل  اأن  اىل  ي�شار 
اأبوظبي منذ  ام��ارة  اإج��م��ايل جت��ارة  % من   10.2 ن�شبته نحو  ت�شكل ما 

يناير وحتى مار�ص من عام 2017 والتي بلغت 45.9 مليار درهم.

"اينوك" حت�صل على علمة 
للمنتجات" الإماراتية  "اجلودة 

•• دبي-وام:

ح�شلت �شركة الإمارات الوطنية "اإينوك" � ومقرها دبي � ام�ص على عالمة 
واملقايي�ص  للموا�شفات  الإم���ارات  هيئة  من  للمنتجات  الإماراتية  اجل��ودة 
مع  منتجا   19 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  امل��ح��رك��ات  زي���وت  م��ن  منتجاتها  ملطابقة 

موا�شفات اجلودة القيا�شية يف دولة الإمارات.
و�شي�شمح ح�شول "اينوك" على اعتماد عالمة اجلودة الإماراتية برت�شيخ 

معيار عاملي جلميع املنتجات امل�شدرة من دولة الإمارات اإىل اخلارج.
املنتجات  ومطابقة  اختبار  على  للدللة  الهيئة  من  العتماد  ه��ذا  وياأتي 
ف�شال  والدولية  لالإقليمية  اإ�شافة  الدولة  تتبعها  التي  املحلية  للمعايري 
اإدارة  اأنظمة  من  معايري  لأعلى  طبقا  املنتجات  ه��ذه  ت�شنيع  يتم  اأن��ه  عن 

اجلودة.
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العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3509   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شاطئ جمريا للعقارات   

���ش��داد مبلغ وق����دره )44842.52(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/2014/I/ال�شيارة )كيا ريو/هات�شباك( رقم )68703/خ�شو�شي/دبي

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3540   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : هور�ش�ص باور لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )55480.01( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/H/22752/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ني�شان/�شنرتا/�شالون( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3489   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ال�شطول الربي لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )78104.19( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/M/تويوتا كورول / �شالون( رقم )43459/خ�شو�شي/دبي(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3532   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : جلوبال ا�شوران�ص �شوليو�شنز   

���ش��داد مبلغ وق����دره )27253.26(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)46895/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  /اك�شنت/�شالون(  )ه��اي��ون��داي  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/O/2014/ابي�ص( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3546   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : كوزي بولز للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )26325.82( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/I/77896/خ�شو�شي/دبي( رقم  /�شالون(  /�شني  )ني�شان 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3481   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : امتك انرتنا�شيونال   

���ش��داد مبلغ وق����دره )68345.55(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
رقم )33820/خ�شو�شي/ كاديالك/ا�شتي�شن(   SRX( ال�شيارة على 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/G/2012/ا�شود( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3554   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )40484.03( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75646/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

احمر( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3541   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : هور�ش�ص باور لتاأجري ال�شيارات   

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��داد مبلغ وق���دره )142749.96(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)37411/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  /فورت�شرن/ا�شتي�شن(  )ت��وي��وت��ا  ال�شيارة 

املنذر مع  املمولة ل�شاحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/Q/2015/ابي�ص 
حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3487   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : كامرون لل�شياحه   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )68835.73( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/K/63467/خ�شو�شي/دبي( رق��م  اك��ورد/���ش��ال��ون(  )ه��ون��دا 

ذهبي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3534   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : بريوت ل�شيانة املباين   

���ش��داد مبلغ وق����دره )28522.93(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)63248/خ�شو�شي/ رق��م  )ميت�شوبي�شي/اتريج/�شالون(  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/B/2014/ابي�ص( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3545   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39234.37( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75635/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  بني( 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3490   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ق�شر ال�شرق ملواد البناء   

���ش��داد مبلغ وق����دره )55722.29(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)91326/خ�شو�شي/دبي/ رقم  اب(  هايلوك�ص/بيك  )تويوتا  ال�شيارة 

كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  Q/2014/ابي�ص( 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3494   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : فورت�شن 7 للحلول العالنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )65763.68( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/80431/خ�شو�شي/دبي( رقم  اي�ص/فان(  هاي  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3539   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : هور�ش�ص باور لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )44635.64( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/N/65130/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ني�شان/تيدا/هات�شباك( 

ذهبي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3503   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املجره العظمي للبناء وتركيب معدات اطفاء احلريق   

���ش��داد مبلغ وق����دره )28709.09(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)80622/خ�شو�شي/ رق��م  اب(  )ميت�شوبي�شي/L200/بيك  ال�شيارة 

حفظ  م��ع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/I/2013/ابي�ص( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3529   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شركة املر�شاة الذهبية للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )208673.69( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/J/3214/خ�شو�شي/دبي( رقم  )مر�شيد�ص/S400/�شالون( 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3512   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : اديلينا في�شو لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )62253.16( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/G/87545/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ني�شان/�شنرتا/�شالون( 

ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3465   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : جويل رات�ص جرافيك�ص  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )80524.86( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/J/59922/خ�شو�شي/دبي( رق��م  اي�����ص/ف��ان(  ه��اي  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3492   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : فن ال�شحراء للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )51419.99( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/تويوتا ياري�ص/هات�شباك( رقم )71213/خ�شو�شي/دبي(

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3536   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : هور�ش�ص باور لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )55474.77( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/H/19388/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ني�شان/تيدا/هات�شباك( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3485   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : فيكتوري لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )27290.27( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/E/72395/خ�شو�شي/دبي( رقم  ياري�ص/�شالون(  )تويوتا 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3491   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : يه ا�ص تي تيليكوم   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )36590.45( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/F/41790/خ�شو�شي/دبي( رق��م  بيكانتو/�شالون(  )ك��ي��ا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3543   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )53174.78( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/16033/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ني�شان/�شنرتا/�شالون( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3497   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : فورت�شن 7 للحلول العالنية   

���ش��داد مبلغ وق����دره )38140.17(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)20156/خ�شو�شي/ رقم  الينرتا/�شالون(  )هيونداي  ال�شيارة  على 

دبي/Q/2015/بيج( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3511   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : فورت�شن 7 للحلول العالنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39356.36( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/L/83328/خ�شو�شي/دبي( رق��م  دا�شرت/ا�شتي�شن(  )رينو 

اخ�شر( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3515   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : اقوا واتر  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )29122.97( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2012/B/15831/خ�شو�شي/دبي( رقم  ف��ان(   APV/شوزوكي�(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3510   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شبيد اف ون لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )48683.84( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/P/49609/خ�شو�شي/دبي( رقم  /�شنرتا/�شالون(  )ني�شان 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3484   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : واتر ورلد لتاأجري اليخوت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )12320.53( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/J/81527/خ�شو�شي/دبي( رق��م  كورول/�شالون(  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3498   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : اديلينا في�شو لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )62223.16( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/G/88071/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ني�شان/�شنرتا/�شالون( 

ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3504   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : نا�شيل للتجارة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )89934.26( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/72168/خ�شو�شي/دبي( رقم  /فان(  اي�ص  هاي  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3507   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

���ش��داد مبلغ وق����دره )61349.76(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)16759/خ�شو�شي/ رق��م  �شالون(  /اك�شنت/  )ه��اي��ون��داي  ال�شيارة 

دبي/J/2014/بني( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3517   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39329.77( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75644/خ�شو�شي/دبي( رق��م  بيكانتو/�شالون(  )كيا 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3523   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39234.37( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75643/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3508   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : حممد امران لتجارة احلديد   

وق��دره )53785.6( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، ال��ن�����ش��ر 
)31832/خ�شو�شي/ رقم  اب(  )ميت�شوبي�شي/L200/بيك  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/D/2015/ابي�ص( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3527   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

���ش��داد مبلغ وق����دره )60947.55(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)59884/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  /اك�شنت/�شالون(  )ه��اي��ون��داي  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/G/2014/ف�شي( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3500   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : فودير�ص لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )35523.67( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/P/34980/خ�شو�شي/دبي( رق��م  �شني/�شالون(  )ني�شان 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3516   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39558.77( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75642/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3520   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ميثي لتجارة الكهربائيات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )56295.89( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/E/77198/خ�شو�شي/دبي( رقم  جوك/ا�شتي�شن(  )ني�شان 

رمادي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3525   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39129.77( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75636/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  بني( 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3488   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ناهل خان لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )38895.45( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/J/95368/خ�شو�شي/دبي( رق��م  كورول/�شالون(  )تويوتا 

ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3502   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )70744.96( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/H/تويوتا /كورول/�شالون( رقم )13887/خ�شو�شي/دبي(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3486   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ان ا�ص جي خلدمات المن وال�شالمة   

وق��دره )35777.5( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/G/10219/خ�شو�شي/دبي( رق��م  ميكرو/با�ص(  )ني�شان 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3519   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ديغرز لند للتجارة وتاأجري املعدات   

�شداد مبلغ وقدره )27381.13(  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3524   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ابو كا�شف لنقل املواد البرتولية   

���ش��داد مبلغ وق����دره )12366.28(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)15811/خ�شو�شي/ رق��م  اب(  كانرت/بيك  )ميت�شوبي�شي  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/N/2013/ابي�ص( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3514   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : اميجو �شيبنج انرتنا�شيونال   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )108351.78( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/O/73633/خ�شو�شي/دبي( رقم  /اكورد/�شالون(  )هوندا 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3495   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : مات�شلي�ص لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )52348.07( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
 /2014/O/تويوتا ياري�ص/هات�شباك( رقم )40241/خ�شو�شي/دبي(
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3506   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : مرييديان لالعمال الفنية   

وق��دره )38669.3( درهم  �شداد مبلغ  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، ال��ن�����ش��ر 
)37479/خ�شو�شي/ رقم  اب(  )ميت�شوبي�شي/L200/بيك  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/Q/2015/ابي�ص( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3483   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شوما كارتيك للمقاولت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )97835.49( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/K/32380/خ�شو�شي/دبي( رقم  مورانو/ا�شتي�شن(  )ني�شان 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3501   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : الغيث خلدمات تنظيف املباين وامل�شاكن   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )45523.94( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/E/32767/خ�شو�شي/دبي( رقم  ياري�ص/�شالون(  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3528   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : وايت اند بالك لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )35627.55( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/K/27648/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )اودي/A6/�شالون( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3538   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : �شبيد اف ون لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )29044.07( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/C/89542/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ك��ي��ا/ري��و/ه��ات�����ش��ب��اك( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3533   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : وادي حجر لتاأجري احلافالت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )105057.57( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/P/28502/خ�شو�شي/دبي( رق��م  با�ص(  /هاي�ص/  )تويوتا 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3478   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : غزال للتكنولوجيا   

���ش��داد مبلغ وق����دره )84792.63(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)25184/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  )تويوتا/RAV4/ا�شتي�شن(  ال�شيارة 

املنذر مع  املمولة ل�شاحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/Q/2015/ابي�ص 
حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3482   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : ان�ص لتجارة اللكرتونيات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )45712.28( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/M/90828/خ�شو�شي/دبي( رقم  فان(   APV/شوزوكي�(

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3526   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : وايت اند بالك لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )49743.17( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/E/78616/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )اودي/Q7/ا�شتي�شن( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3496   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : راجا وايز للموا�شالت الفاخرة   

���ش��داد مبلغ وق����دره )93021.96(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة )لكزي�ص/ES350 �شالون( رقم )27685/خ�شو�شي/دبي/

L/2013/ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3535   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : كوزي بولز للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )26972.24( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/I/78506/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ني�شان/�شني/�شالون( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3479   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : غزال للتكنولوجيا   

���ش��داد مبلغ وق����دره )32601.87(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)67289/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  )ه��اي��ون��داي/اك�����ش��ن��ت/���ش��ال��ون(  ال�شيارة 

دبي/P/2015/ازرق( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3551   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

���ش��داد مبلغ وق����دره )61349.76(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
)18129/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  )ه��اي��ون��داي/اك�����ش��ن��ت/���ش��ال��ون(  ال�شيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/J/2014/برونزي( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3531   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : وايت اند بالك لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )31793.52( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/J/78665/خ�شو�شي/دبي( رق���م  )اودي/A6/�شالون( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3542   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : جنمة امللوك للقرطا�شية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )41613.63( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2013/D/74171/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ني�شان/�شني/�شالون( 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3522   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : وايت اند بالك لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )73965.26( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/D/78616/خ�شو�شي/دبي( رقم  )تويوتا/A6/ا�شتي�شن( 

ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3552   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )39129.77( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75640/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3530   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : وايت اند بالك لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )36968.56( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2015/P/91792/خ�شو�شي/دبي( رقم  )تويوتا/كامري/�شالون( 

ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3549   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجري ال�شيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )40527.47( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/O/75649/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�شالون( 

املنذر  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  املمولة ل�شاحلكم من قبل  ازرق( 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3480   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : كوزي بولز للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )27757.99( درهم 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2014/I/81104/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ني�شان/�شني/�شالون( 

ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/1692  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- برا�شاد �شو�شانثا �شينيفرياتنا ماهادي جمهول حمل القامة 
اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  ���ص.م.ع  الهالل  م�شرف  املدعي/  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)231.325.37( درهم  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء املوافق 2017/6/14  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/1319  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نيو ايرث للمعادن م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ العنقاء لل�شحن �ص.ذ.م.م وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد البحر 
املحكم  حكم  على  بالت�شديق  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�شادر يف الدعوى رقم:1199/2015 جتاري كلي والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
ال�شاعة    2017/6/11 املوافق  الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  9.30 �ص بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
              يف  الدع�ى 2017/15  دعاوى م�ضتعجلة جتارية

اداف��ات��و كانديل جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1- علي  اىل 
اأقام  املدعي/ يو�شف نيالبو نتومال وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد 
بفر�ص احلرا�شة على  ب�شفة م�شتعجلة  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
وحت�شيل  وادارت��ه��ا  ل�شتالمها  ق�شائي  حار�ص  وتعيني  الوىل  عليها  املدعي 
غلتها حلني انتهاء النزاع والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2017/6/18  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر
                         يف الدع�ى رقم  2017/1532  تنفيذ عمايل 

���ص م ح   جمهول حمل  ت��ورك للتجارة -  املنفذ ���ش��ده/1- جلف  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جونالني ماكادو بريالنت�ص   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11250( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف���ان  امل��ح��ك��م��ة. وع��ل��ي��ه  ر���ش��وم خل��زي��ن��ة  اىل مبلغ 988 دره���م 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدع�ى 2017/1622  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شوري�ص كومار مالنكاتيل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�شرف الهالل )�شركة م�شاهمة عامه( وميثله:نا�شر مال اهلل حممد 
عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غامن 
لها  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم    )57047.96( وقدره 
 Ch 1.C.12 جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/11  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدع�ى 2017/1695  جتاري جزئي

ابوبكر  اك��رب  2- حممد  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ام  ام  �شركة جي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ابوبكر كفيل و�شامن ل�شركة جي ام ام للتجارة العامة ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك اخلليج الول )فرع دبي( وميثله:عبا�ص مهدي ال�شيد خلف الطاهري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م    )289961.14( وق���دره  مببلغ 
التفاقية 21٪ �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/6/6  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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فقدان ج�از �ضفرت
ف����ق����د امل������دع������و /رح����م����ه 
ال����ع����راق   ، ك����اظ����م  ج�������واد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9873936( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 05/44414174

فقدان ج�از �ضفرت
جيهان   / امل����دع����و  ف���ق���د 
جربان ، مغربية اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
�شادر   )9813470(
من املغرب  من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 052/9709210

فقدان ج�از �ضفرت
امل�����دع�����وة / ف����دوى  ف���ق���د 
جورف ، مغربية  اجلن�شية 
رق����م  ����ش���ف���ره���ا  ج��������واز   -
�شادر   )3543271(
من املغرب من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 052/9709210

فقدان ج�از �ضفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و /ف����ي����ن����ا 
فجيلنفا�ص  ف��ي��ن��وج��وب��ال  
الهند     ، ف����ي����ن����وج����وب����ال����ن 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )6467312(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/6930390

فقدان ج�از �ضفرت
مارى  /ال��ون��ا  املدعو  فقد 
انتونري دومينجو ، الفلبني   
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7999037( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/5416300

فقدان ج�از �ضفرت
ف��ق��د امل���دع���و /ج����ورون����ام 
�شينغ جاجري �شينغ ، الهند 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1252267( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/6743743

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر

                       يف الدع�ى رقم  2017/1451   تنفيذ جتاري  
اوك�شجني  �شركة  ���ش��ده/1- عبدالباقي حممد ح�شني علي - عن نف�شه وب�شفته مدير  املنفذ                                        اىل 
للخدمات  البيئية- �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نوفل نزار عبداجلبار اجلبوري وميثله  :  نا�شر 
مال اهلل حممد غامن   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37839( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- ببطالن �شركة اوك�شجني للخدمات  البيئية- �ص ذ م م وبحلها وت�شفيتها بني املدعي 
واملدعي عليه الول وتعيني اخلبري املحا�شبي ال�شابق ندبه يف الدعوى م�شفيا لها وذلك بجرد كافة ا�شول ال�شركة وما لها من 
حقوق والتزامات وعلى مدير ال�شركة والقائمني على ادارتها تقدمي كافة ح�شابات واموال ودفاتر ووثائق ال�شركة للم�شفي 
وعلى الخري حترير قائمة مف�شلة باموال ال�شركة والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها معه مدير وال�شركة وان مي�شك دفرتا 
لقيد اعمال الت�شفية وعلى امل�شفي ان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اموال ال�شركة وحقوقها وان ي�شتويف مالها قبل الغري 
او يودع املبالغ التي يقب�شها يف احد امل�شاريف حل�شاب ال�شركة حتت الت�شفية فور قب�شها وان يويف ما على ال�شركة من ديون 
وبيع مالديها من منقولت او عقار باملزاد العلني على ال يبيع كل موجودات ال�شركة مرة واحدة ال باذن من املحكمة وعليه 
لتقدمي طلباتهم خالل  الت�شفية مع دعوتهم  بافتتاح  الو�شول  بعلم  بكتب م�شجلة  ان وج��دوا  ال�شركة  دائني  اخطار جيمع 
خم�شة واربعون يوما من تاريخ الخطار وللم�شفي اجراء الخطار بالن�شر يف �شحيفتني حمليتني يوميتني ت�شدران باللغة 
العربية ان كان الدائنونن غري معلومني او مواطنهم غري معلومة وايداع الديون خزينة املحكمة يف حالة اذا مل يقدم بع�ص 
الدائنني طلبات وكذلك ايداع مبالغ تكفي للوفاء بالديون املتنازع عليها ال اذا ح�شل ا�شحاب تلك الديون على �شمانات كافة 
او تقرر تاأجيل تق�شيم اموال ال�شركة اىل ان يتم الف�شل يف املنازعة وعليه ان يق�شم اموال ال�شركة الناجتة عن الت�شفية على 
ال�شركاء مبا يعادل ح�شته يف راأ�ص املال بعد اداء ديون ال�شركة ان وجدت وكذلك توزيع اخل�شارة بذات الطريقة وعليه تقدمي 
ح�شابا موؤقتا لعمال الت�شفية كل �شتة ا�شهر وان يعر�شه على ال�شركاء وعلى امل�شفي عند انتهاء الت�شفية ان يقدم ح�شابا 
ختاميا لها وعليه �شهر هذا احلكم  وكذلك عند انتهاء الت�شفية بال�شجل التجاري وان يقوم بتقدمي طلب ل�شطب قيد ال�شركة 
من ال�شجل التجاري بعد الت�شفية وحددت املحكمة مبلغ ع�شرة الف درهم كاجرة للم�شفي ت�شاف على عاتق الت�شفية وعلى 
التجاري وعليه عر�ص المر على  ال�شجل  �شهر هذا احلكم يف  تاريخ  ا�شهر من  ت�شعة  الت�شفية خالل  النتهاء من  امل�شفي  
املحكمة يف حالة عدم النتهاء خالل املدة �شالفة البيان. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن

رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
  اإعادة اعالن ح�ض�ر امل�ضتانف �ضده  بالن�ضر 

يف ال�ضتئناف  03004752017 / جتاري  
اىل امل�شتانف �شده : مطعم ومقهي لوي�ص 

مبا اأن امل�شتانف  : جمموعة اعمار مولز - �ص ذ م م
قد اأقام �شدكم ال�شئناف 03004752017/ �شكني امام املركز بطلب بالتايل : 

ت��ع��دي��ل احل��ك��م امل�����ش��ت��اأن��ف - ق��ب��ول ال���ش��ت��ئ��ن��اف �شكال - يف امل��و���ش��وع ب��ت��ع��دي��ل احلكم 
امل�شتاأنف فيما ق�شي به من �شداد مبلغ 146862 درهم وما ا�شتجد من اجر من تاريخ 
بان  امل�شتاأنف �شدها  بالزام   ، والق�شاء جم��ددا  الفعلي   الخ��الء  2016/11/20 وحتى 
توؤدي للم�شتاأنفة مبلغ 402600 درهم حتى تاريخ 2017/1/17 خالفا ملا ي�شتجد حتى 

تاريخ الخالء الفعلي  
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

املوافق  الحد  يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
ال�شتئنافية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  بعد   1.30 ال�شاعة   2017/6/18
لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  ال�شتئنافية  بالدائرة  الثانية( 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. يتم ا�شدار هذه 

الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
     اعالن ح�ض�ر املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدع�ى 02/04613/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : موكا ارت كويف �شوب - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : جمموعة اعمار مولز - �ص م ع 

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/04613/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ما ي�شتجد من بدل ايجار ور�شوم اخلدمة واملياه املربدة ال�شا�شية حتى 

الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/6/14 وحتى 2017/6/13 فرت�شد 

بذمته مبلغ 425412 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2017/2/16
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/6/14 وحتى 2017/6/13 

ورغم اخطاره يف 2017/2/16  ميتنع عن ال�شداد 
ملا  الت�شويق والرتويج من تاريخ 2016/6/14 حتى 2017/6/13 مبلغ 9214 درهم خالفا  مطالبة مالية - ر�شوم 
ي�شتجد حتى الخالء الفعلي ، ر�شوم اخلدمات 19137 درهم خالفا ملا ي�شتجد حتى الخالء الفعلي ، ر�شوم املياه 
مببلغ 2712 وما ي�شتجد حتى الخالء ، ر�شوم ا�شتهالك الكهرباء مبلغ 48816 درهم وما ي�شتجد حتى الخالء ، 

ر�شوم  ا�شتهالك  املياه 9395 درهم وما ي�شتجد حتى الخالء 
 مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ 5٪ وقد ارتدد عدد )1( �شيك دون �شرف 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه فوائد الدفعات 1446 درهم وما ي�شتجد حتى الخالء الفعلي ، قيمة عائد اليجار 
من اجمايل حركة املبيعات نظرا لالمتناع عن تقرير مدقق احل�شابات ب�شاأن احل�شاب 15٪ للفرتة من 2013/6/14 
التام  ال�شداد  املطالبة حتى  تاريخ  12٪ من  القانونية  بالفائدة  الزامها  دره��م    حتى 2016/6/13 مبلغ 2664090 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
امام  ال�شاعة 3.00م  املوافق 2017/6/7  الربعاء  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم  الق�شائية اعالنكم  اللجنة  وقررت 
املنازعات الإيجارية لنظر  اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
     اعالن ح�ض�ر املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدع�ى 02/03778/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عديل ح�شني للمجوهرات - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ص ذ م م ، وعلي نا�شر عبداهلل العوي�ص   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/03778/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
التام  الخ��الء  تاريخ  اليجار حتى  ب��دلت  ب�شداد  بالت�شامن  املدعي عليهما  ال��زام   - مالية  مطالبة 

والفعلي 
وحتى   2017/2/10 للفرتة من  للماجور  الج��رة  ���ش��داد   عليه ميتنع عن  املدعي  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/4/24 فرت�شد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء 

يف 2017/3/5 
للماجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى  �شداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - مطالبة مالية 
2017/4/24 فرت�شد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء 

يف 2017/3/5  
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )2000( وقد ارتدد عدد 

)1( �شيك دون �شرف   
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  بت�شليم م�شتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�شاعة 
1.00 بعدالظهر امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم ن�ضر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 02/03825/2017 جتاري ل�ضنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا( 
اإم��ارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب  العنوان / 

ماركت - البناء  )هور العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبد الواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعالنهما / بالك تايل ماربيل وجريانيد �شريفي�شز - �ص ذ م م 

وحاجاري لل روفوريا رام كفورا ، العنوان : اإمارة دبي ديرة ، دبي ، منطقة نايف ، �شارع 12.60 بي ، 
مقابل مالباري �شوبر ماركت ، بناء لون بني ، تولز بلدنغ ، م�شاد على قطعة الر�ص رقم 118.642 ، 

منطقة نايف ، مكتب رقم 107 ، رقم مكاين : 2966296236     
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/30 - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

 الزام املدعي عليها  بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3676 درهم( بدل اليجار امل�شتحق للفرتة 
من 2016/1/31 وحتى تاريخ 2016/12/13 ، وبالزام  املدعي عليهم الوىل والثاين بالت�شامن بان 
يوؤديان للمدعية مبلغ وقدره  )15600 درهم( وذلك عن قيمة �شيكني ايجار ، وبالزام املدعي عليها 
، وبالزام  املرجتعني  ال�شيكني  يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )5000 درهم( قيمة غرامة  بان  الوىل 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )22000 دره��م( غرامة عدم جتديد بالبند  املدعي عليها الوىل بان 

التفاقي بالعقد ، والزمتها بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 

باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02738/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدع�ى رقم 02/02567/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �شده :اور جن اك�شربي�ص ميني مارت - �ص ذ م م 
وعمران م�شتاق احمد م�شتاق احمد - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�شويب للعقارات - �ص ذ م م 
ونا�شر احمد �شعيد حممد العو�شي    

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- اخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل وال�شخا�ص 

الف وخ�شمائة  اربعون   40500 ب�شداد مبلغ  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ال��زام   -2
القيمة اليجارية للفرتة من 2016/11/10 وحتى 2017/3/9 وما  درهم متثل 
براءة  بت�شليم  والزامهما  الفعلي  الخ��الء  تاريخ 2017/3/10 حتى  ي�شتجد من 

ذمة من الكهرباء واملياه. 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم ن�ضر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 02/03777/2017 �ضكني ل�ضنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا( 
اإم��ارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب  العنوان / 

ماركت - البناء  )هور العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبد الواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعالنهما / زبري �شري بهادور اقبال ، وحممد واجد حممد �شادق خان 

العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �شارع الرفاعه ، ال�شوق الكبري خلف مركز �شرطة الرفاعة ، بناء اي 
تي �شنرت لون بني ، م�شاد على الر�ص رقم 895.312 منطقة ال�شوق الكبري ، ال�شقة رقم F99 رقم 

مكاين : 2779295069       
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/23 - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

 الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 4381 قيمة الجرة للفرتة من انتهاء العقد 
2016/4/5 وحتى 2016/6/12 

 الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )13666( درهم متثل قيمة ال�شيكني املرجتعي
 الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )5000 درهم( غرامة ارجتاع ال�شيكني 

 الزام املدعي عليها الوىل بان ت�شدد للمدعية مبلغ وقدره )1041 درهم( قيمة فاتورة الكهرباء واملياه 
الزام املدعي عليهما بر�شوم وم�شروفات الدعوى 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم ن�ضر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 02/03722/2017 جتاري ل�ضنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبد الواحد بن �شبيب العقارية 
، ورايف كومار تول�شي  املحكوم عليهما املطلوب اعالنهما /  �شركة دياليت للكهربائيات - ذ م م 
دا�ص موتواين  ، العنوان :  اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع الرفاعه ، ال�شوق الكبري خلف مركز �شرطة 
 ، ال�شوق الكبري  ، م�شاد على ال�ص رقم 895.312 منطقة  ، بناء اي تي �شنرت لون بني  الرفاعه 

املكتب رقم M34 رقم مكاين 2779295069 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/23 - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ  1.496.00 درهم قيمة الجرة عن الفرتة 
من انتهاء العقد يف 2016/10/31 وحتى ت�شليم املاأجور يف 2016/11/12 

الزام املدعي عليه الثاين بان يت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف �شداد مبلغ 34.125.00 درهم ، 
قيمة ال�شيكات املرجتعة من البنك دون �شرف 

الزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ ) 7.500.00( درهم غرامة ارجتاع ال�شيكات دون 
�شرف. والزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ 27.00 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه 

 الزام املدعي عليهما بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 

باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم ن�ضر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 02/03781/2017 جتاري ل�ضنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبد الواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليهما املطلوب اعالنهما / ام جي ا�ص كون�شيبت للتجارة - �ص ذ م م 

وراه��ول كومار ارفيند كومار  ،  العنوان :  اإم��ارة دبي ، بردبي ، �شارع الرفاعه ، ال�شوق الكبري 
خلف مركز �شرطة الرفاعه ، بناء اي تي �شنرت لون بني ، م�شاد على ال�ص رقم 895.312 منطقة 

ال�شوق الكبري ، املكتب رقم T24 رقم مكاين 2779295069 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/23 - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- الزام املدعي عليها الوىل بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية مبلغ  5.616.00 درهم قيمة الجرة 
عن الفرتة من انتهاء العقد يف 2016/9/6 وحتى ت�شليم املاأجور يف 2016/10/16 

ال�شيكني  قيمة  دره��م   25.000.00 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما   املدعي  ال��زام 
املرجتعني من البنك دون �شرف ما ميثل بدل اليجار حتى تاريخ 2016/9/5 

الزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ )5.000.00 درهم( غرامة ارجتاع ال�شيك دون 
�شرف والزامها بان ت�شدد مبلغ وقدره 1.436.00 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه. 

الزام املدعي عليهما بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02870/2017 / �ضكني   
ال�ضادر يف الدع�ى رقم 02/02368/2017  �ضكني- ايجارات بالن�ضر

 اىل املنفذ �شده : اتوفيت �شنرت - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�شويب للعقارات - �ص ذ م م  ، وحممد عبداهلل 

علي القرقاوي   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  امل��وؤج��رة  العني  باخالء  عليه  املدعي  ال��زام   -1
ال�شواغل

اليجارية  القيمة  دره��م   49500 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليهم  املدعي  ال��زام   -2
ا�شتجد من اجر من تاريخ  للفرتة من 2017/1/20  ولغاية 2017/3/19 وما 
 2017/3/20 وحتى الخالء الفعلي بواقع قيمة ايجارية �شنوية مقدرة ب 297000 
 3- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 1000 درهم قيمة كغرامة لل�شيكات املرجتعة

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم ن�ضر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 2017/3613  جتاري ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / طاهر حممد  �شعيد عبدالرحيم عبدالرحمن 
املحكوم عليه املطلوب اإعالنه : هوي جا للتجارة العامة - �ص ذ م م - فرع 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/21 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

1- باخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني بالوراق
- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )123470 درهم( بدل ايجار عن املدة من 
2016/12/2 وحتى 2017/4/19 وما ي�شتجد منه اعتبارا من اليوم التايل لهذا التاريخ 
تنفيذ هذا احلكم  امت��ام  او حتى  الطرفني  باتفاق  الفعلي  الخ��الء  تاريخ حتقق  وحتى 

بالخالء ، ايهما اقرب 
3- بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�شتهالك املياه والكهرباء 
4- بالزام املدعي عليها بامل�شروفات ، وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم ن�ضر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 2017/3598  جتاري ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / حممد �شعيد عبدالرحيم عبدالرحمن  
املحكوم عليه املطلوب اإعالنه : عبيد بن ال�شيخ لل�شفر وال�شياحة  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/14 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

1- باخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبني بالوراق
ب�شداد مبلغ  املدعي عليها  ال��زام  ال�شواغل مع  املاأجور وت�شليمه خاليا من  باخالء 
وقدره 28.333 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 2017/1/1 ولغاية 2017/4/30 
الزامه  مع   ، الفعلي  الخ��الء  وحتى   2017/5/1 تاريخ  من  اج��ر  من  ا�شتجد  وم��ا 

باح�شار �شهادة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�شوم وامل�شروفات. 
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  ب��اع��الن  ال��زم  ق��د  ال��ق��ان��ون  ان  وحيث 
يف  عليه  الطعن  ع��دم  حالة  نهائي  لي�شبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك  الطعن 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم/  ن�ضر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدع�ى  رقم 2017/02474 ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / مدينة دبي املالحية - �ص ذ م م 
العنوان / مدينة دبي املالحية - الق�شم )اأ( ميناء را�شد رقم مكاين - 2532795077 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  الفاق لتجارة الزجاج واملرايا - �ص ذ م م   
العنوان / مكتب رقم 203 ملك عبدالرزاق وهيفاء و�شفية احمد علي- اخلبي�شي رقم 

مكاين )2532795077( 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/24  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
مع   ، ال�شواغل  من  خالية  وت�شليمها  الدعوى  حمل  العني  باخالء  عليها  املدعي  بالزام 
الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 365219 درهم ، وما ي�شتجد من اجرة من تاريخ 
من 2017/3/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 186660 درهم �شنويا ، والزامها بتقدمي 

�شهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء ، مع ر�شوم وم�شاريف الدعوى.  
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدع�ى 2017/580  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �شركة اونا�شى التجارية �ص.ذ.م.م 2- جلوبال الين�ص م.م.ح 3- �شركة 
جلوبال �شتار الين�ص لل�شناعات �ص.ذ.م.م 4- اناند �شينغ كامي�شور برا�شاد �شينغ جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �شيتي بنك ان ايه وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك 
مببلغ  والتكافل  والت�شامن  بالت�شامم  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
تاريخ  9٪ من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )4401353.94( وقدره 
التوقف عن ال�شداد وحتى ال�شداد التام .وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/6/19 
ال�شاعة:10:00 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدع�ى 2017/472  جتاري كلي

�شتار  جلوبال  2-�شركة  ����ص.ذ.م.م  التجارية  اونا�شى  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الين�ص لل�شناعات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شيتي بنك ان 
ايه وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامم والت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )8155192.22( 
عن  التوقف  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
املوافق:2017/6/12  الثنني  يوم  جل�شة  لها  .وح��ددت  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شداد 
ال�شاعة:10:00 �ص بالقاعة:ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدع�ى 2017/1579  جتاري جزئي

ت��ام��ربا  جم��ه��ول حمل  ت��ام��ربا حممد جميل اح��م��د  امل��دع��ي عليه / 1-  حممد علي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد بن عثمان بن عمر العمودي وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل 
عبدالواحد كمال بور الب�شتكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )50000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة و�شم ملف 
النزاع رقم:2017/408 جتاري. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   املوافق 2017/6/14 ال�شاعة 
9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدع�ى 2017/781  جتاري كلي
القامة مبا  العقرب جمهول حمل  1- عبداهلل �شباح عبداهلل   / عليه  املدعي  اىل 
امل�شري وميثله:ح�شن جمعه ح�شن حممد  م��رزوق حممد  بنت  املدعي/ عبري  ان 
باداء  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�ص 
تاريخ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  امل��دع��ي��ة  اىل  دره���م   )650.000( مبلغ 
التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وال��زام املدعي عليهم  ال�شداد  املطالبة حتى 
املوافق:2017/6/18  الح��د  يوم  جل�شة  لها  .وح��ددت  املقدرة  وامل�شاريف  بالر�شوم 
ال�شاعة:10:00 �ص بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدع�ى 2017/888  جتاري كلي

با�شى جمهول حمل  ق�شاب  ع��راب��ي  م��ام��ون  1- حمممود حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
بخيت  م�شلم  حامد  وميثله:م�شلم  خياطه  نور  حممد  وليد  املدعي/  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ  املحرمي قد 
البيع  عقد  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   3.458.000.00( وق��دره 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شروفات والتعاب و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12038 بتاريخ 2017/6/5   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدع�ى 2017/1380  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-  حممد ر���ش��وان حممد ���ش��دي��ق  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ص.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/  ان 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
مببلغ وقدره )40445.48 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪2.49 
من تاريخ:2012/9/25 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق 
2017/7/11 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



عالج منا�صب
لأوجاع  ال�����ش��اب��ات،  الن�شاء حت��دي��داً  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً  يتعّر�ص 
الطمث، ما يجربهن على التوّقف عن ن�شاطاتهن اأو مالزمة 
الكلى،  اأمل ح��اد يف  ت�شّنجات،  ب��ني  الأوج����اع  ت���رتاوح  ال��ف��را���ص. 
ذل��ك؟ ي�شرح  م��ا �شبب  ان��زع��اج.  ���ش��داع، دوار،  اإ���ش��ه��ال،  غثيان، 
الأطباء اأّن ال�شبب ل يعود اإىل املبي�ص بل اإىل ح�شا�شية مفرطة 
يف الرحم ومعّدل مرتفع من الربو�شتاغالندين يف دم الطمث. 
واللتهابات  ال�شرايني  اإىل  ت�شل  التي  الهرمونات  تلك  ت��وؤّدي 

املحتمل حدوثها، اإىل انقبا�شات يف الرحم.
تعاين الفتاة من تلك الأوجاع عادًة يف اأول �شنتني من دورتها 
لي�شف  الطبيب  ا�شت�شارة  اأحياناً، يجب  ذلك  بعد  اأو  ال�شهرية 
اأخرى  اأ�شباب  اإىل  ترجع  ل  اأنها  ويتاأكد  املنا�شب  العالج  لها 
كالتهاب الغ�شاء املبّطن للرحم الذي ي�شتلزم فحو�شاً وعالجاً 
اأّية  تطرح  ول  ب�شيطة  الأوج����اع  تلك  كانت  ل��و  حتى  حم����ّدداً. 
خطورة، اإل اأنها تعيق حياتك. لكن تتوافر احللول لتن�شي تلك 

الأيام القليلة املزعجة!

اأدوية فاعلة
اإذا كان الأمل خفيفاً:

)األف  اأق���را����ص   3 اإىل  ق��ر���ص  مب��ع��ّدل  ال��ب��ارا���ش��ي��ت��ام��ول،   •
كحّل  الأمل  تخفيف  يف  ي�����ش��اع��د  ي��وم��ي��اً،  م��ي��ل��ل��ي��غ��رام( 

اأّويل. 
دون  اأو من  الت�شّنجات، مع  • م�شادات 

حال  يف  الرحم  انقبا�شات  تخفيف  يف  ت�شاعد  البارا�شيتامول، 
الأمل اخلفيف. 

الأكر  الأدوية  تبقى  ال�شتريودّية،  غري  اللتهاب  • م�شادات 
اإفادة يف هذا املجال لأنها تخّفف من ن�شاط الربو�شتاغالندين 
اللتهاب،  م�شادات  ككّل  لها،  يكون  قد  ح��ذار!  لكن  حت��دي��داً. 
ح�شا�شية.  ت�شّبب  وق��د  اله�شم  �شعيد  على  جانبية  اأع��را���ص 
يومياً(  غ��رام   1( بها  امل�شموح  الق�شوى  اجلرعة  تتجاوزي  ل 

وتناوليها دائماً خالل وجبة الطعام لتفادي اإزعاج املعدة. 
من  غرام   400 على  يحتوي  جديد  دواء   :  Spedifen •
لتخفيف  ي�شاً  ُرّكب خ�شّ ال�شتريودية،  اللتهاب غري  م�شادات 
بتخفيف  ال��ف��ري��دة  تركيبته  ت�شمح  ال�شهرية.  ال���دورة  اأوج���اع 
الأمل مّرتني اأ�شرع من م�شادات اللتهاب العادية )خالل 24 

دقيقة لالأول مقابل 48 دقيقة للثاين(. 

اإذا كان الأمل مزمنًا:
ُيعطى  ل  ال�شتريودي،  اللتهاب غري  • Antadys، م�شاد 
اإل بو�شفة طبية. ُي�شتعمل هذا الدواء القوي املفعول ملعاجلة 

اللتهابات الناجمة عن هرمونات الربو�شتاغالندين.
فاعلية  ال��و���ش��ائ��ل  اأك���ر  م��ن  تعترب  احل��م��ل،  م��ن��ع  ح��ب��وب   •
احلالت،  م��ن   90% يف  الأوج����اع.  تلك  م��ن  للتخّل�ص 
تو�شف  ل����ذا  ك��ل��ي��اً،  الأمل  ع��ل��ى  ت��ق�����ش��ي 
ال�����ش��غ��ريات يف ح���ال ع�شر  ل��ل�����ش��اب��ات 
اأق��ّل يف  اأّن نزف الدم  الطمث. مبا 
النقبا�شات  حدة  تخّف  حالتهّن، 
ال��ت��ي ت��ن�����ش��اأ ل��ت��ف��ري��غ ال����دم، ومبا 
اإنتاج  ي��ق��ّل  ُك��ب��ح��ت،  الإب��ا���ش��ة  اأّن 

الربو�شتاغالندين. 

عادات مفيدة 
ل  • حركة: خالل الدورة ال�شهرية، تف�شّ
ي�شاعد  لكن  ال��ت��ح��ّرك،  ب��دل  ال�شتلقاء  امل���راأة 
تن�شيط  يف  ال�شريع،  كامل�شي  ن�شاط،  ب��اأي  القيام 
تخفيف  ويف  ال��ب��ط��ن  اأ����ش���ف���ل  يف  ال���دم���وي���ة  ال�������دورة 
الأمل. ل ترتّددي يف جميع الأح��وال بامل�شي بخطوات 
�شريعة لع�شرين دقيقة، ولي�ص يف حال ال�شعور بالأمل 
يف  منتظم  ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  ت�شاهم  فح�شب. 
اأعرا�ص  حدة  من  وتخّفف  اجل�شم  يف  الأوك�شجني  �شّخ 

الطمث كونها م�شادة للتوّتر النف�شي.
• حمام �شاخن: اإجل�شي يف مغط�ص مليء باملاء ال�شاخنة 
املاء  من  كي�شاً  �شعي  اأو  الأ�شا�شية  ال��زي��وت  من  وق��ط��رات 
ت�����ش��اع��د احل�����رارة يف ال�شرتخاء  ب��ط��ن��ك.  ع��ل��ى  ال�����ش��اخ��ن��ة 
الأمل  الأوعية، ولها مفعول م�شاد لاللتهاب يخّفف  ومتّدد 

بفاعلية. 
يف  البابوجن  زهور  من  غراماً   30 اإنقعي  تقليدي:  عالج   •
املنطقة  على  ث��م  �شا�شة  على  �شعيها  املغلية.  امل��ي��اه  م��ن  ليرت 

التي توؤملك. 
النف�شي  ال��ت��وت��ر  اأّن  اإىل  ال��درا���ش��ات  اأ����ش���ارت  ا���ش��رتخ��اء:   •
ي�����ش��اع��ف اح��ت��م��ال الإ����ش���اب���ة ب����الأوج����اع. يف ال���واق���ع، ترتبط 
باإنتاج  والكورتيزول،  الأدرينالني  النف�شي،  التوّتر  هرمونات 

الربو�شتاغالندين. اإنها حلقة مفرغة حقيقية... لتفادي اإنتاج 
تلك الهرمونات، ل �شيء اأف�شل من تقنيات ال�شرتخاء )يوغا، 
ريا�شة الكي غونغ، الفن القتايل تاي ت�شي، تاأّمل...(، التنّزه، 
الغط�ص يف حو�ص �شباحة... باخت�شار، كّل ما ي�شمن ا�شرتخاء 

البطن والظهر، والأهم ا�شرتخاء النف�ص! 
حتت  ي��دي��ك  ���ش��ع��ي  غ���ون���غ(:  )ك���ي  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  • ت��دل��ي��ك 
اإب��ح��ث��ي ع��ن الطرف  اأ���ش��الع��ك. ع��ن��د ال�شلع احل����ادي ع�����ش��ر، 
احل�����اد ال�����ذي ي�����وؤمل ق���ل���ي���اًل: ت��ل��ك ه���ي امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي يجب 
تدليكها. اإ�شغطي قلياًل وقومي بحركات دائرية، واحر�شي يف 

الوقت نف�شه على ال�شهيق من الأنف والزفري من الفم. 

العالجات الطبيعّية املفيدة
الطمث  اأوجاع  من  كر  �شابات  تتذّمر  التجان�شي:  الطب   •
يكون  اأن  ميكن  امل��ب��ك��رة.  ال�شن  تلك  يف  ب��احل��ب��وب  ُين�شح  ول 
ل��الأمل، حالًّ  م�شّكنة  اأدوي��ة  دون  اأو من  مع  التجان�شي،  الطب 
ه��و معرفة خ�شائ�ص  امل��ه��ّم  امل��ج��ال.  ه��ذا  لالهتمام يف  م��ث��رياً 
اأنواع الأدوية التي يجب ا�شتعمالها.  ع�شر الطمث التي حتّدد 
يجب تناول الأدوي��ة الثالثة التالية مبعّدل 5 حبوب اأو حني 

ت�شعرين ب�شرورة ذلك:
اإىل  تنحنني  حني  يخّف  الأمل  كان  اإذا   Colocynthis •

الأمام اأو ت�شغطني على بطنك. 
النقبا�شات.  ي�شبه  الأمل  كان  اإذا   Caulophyllum •

حني  الرحم،  ت�شّنجات  حال  يف   Actea racemosa  •
يكون الأمل ن�شبياً، بح�شب غزارة الدورة ال�شهرية. 

)ل  الت�شّنجات  �شّد  مفيد  البابوجن  نقيع  الأع�شاب:  • نقيع 
ورق  يفيد  كذلك،  طبية(.  ا�شت�شارة  دون  من  بالبانوج  يو�شى 
الطمث،  ع�شر  ح��ال  يف  ال��رح��م.  ت�شّنجات  تخفيف  يف  العّليق 

ي�شّهل تفريغ الدم يف الدورة ال�شهرية الغزيرة. 
اأوراق��اً جمّففة من  اأو  البابوجن  اإنقعي ملعقة كبرية من زهر 
10 دقائق.  اإىل   5 املغلية من  املياه  150 ملل من  العّليق يف 

اإ�شربي منه من 3 اإىل 4 اأكواب يومياً.
)قوي�شة،  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��زي��وت  ت�شاعد  ب��ال��زي��وت:  تدليك   •
ب���اب���وجن، ح��ب��وب ���ش��غ��رية، ي��ا���ش��م��ني، ح��ب��ق(، اإذا ت��راف��ق��ت مع 
البطن  بالراحة. دّلكي بها  اأخ��رى، يف منحك �شعوراً  عالجات 
قبل الدورة ال�شهرية باأ�شبوع وخاللها. لكن احر�شي على األ 

تكون زيوتاً �شافية لأنها قد ت�شّبب ح�شا�شية يف الب�شرة. 
املعيار: 3 اإىل 6 قطرات من الزيوت الأ�شا�شية يف 100 ملل 

من زيت اللوز احللو اأو الأفوكادو.
مبفعولها  ُتعرف   :)Gattilier( الفقد(  )ح��ب  ع�شبة   •
ال��ع��الج ال�شوئي  ال��ذك��وري��ة وُت�����ش��ت��خ��دم يف  ل��ل�����ش��ه��وة  امل���ه���ّدئ 
ال�شهرية، حتديداً  ال��دورة  املزعجة خالل  الأعرا�ص  لتخفيف 
تلك  لثمار  للت�شّنجات،  امل�شاد  دوره��ا  اإىل  اإ�شافة  منها.  املوؤملة 
ال�شجرة مفعول مفيد على اجل�شم الأ�شفر يف اجلزء اخلارجي 
هرمون  يفرز  ال��ذي   )Corpus luteum( املبي�ص  م��ن 

الربوج�شتريون، ما يعّزز توازن الهرمونات يف اجل�شم. 
متى يجب تناولها؟ قبل اأ�شبوعني من الدورة ال�شهرية، اأو على 
�شكل عالج طوال �شهرين اأو 3 اأ�شهر، مبعّدل كب�شولة اأو اثنتني 

يومياً )متوافرة على �شكل اأع�شاب اأو اأدوية يف ال�شيدليات(.
الطمث  ع�شر  اأّن  مبا   :)Onagre( ال��ع��رق(  )اأب��و  زي��ت   •

ال�����دورة ال�����ش��ه��ري��ة وغزارتها،  ان��ت��ظ��ام  ب��ع��دم  اأح��ي��ان��اً  م��رت��ب��ط 
ي�����ش��ف الأط���ب���اء زي���ت اأب����و ال��ع��رق اإ���ش��اف��ة اإىل الأدوي������ة. هذا 
اأ�شا�شية  دهنية  باأحما�ص  حت��دي��داً  الغنية  ال��زي��وت  م��ن  ال��ن��وع 
اأح��د ال��زي��وت التي حتتوي  اأي�����ش��اً  م��ن عائلة الأوم��ي��غ��ا 6، ه��و 
على اأكرب كمية من حام�ص لينوليك غاما، الذي ي�شّبب اإفراز 

الربو�شتاغالندين، وي�شاعد بالتايل يف تنظيم اإنتاجها. 
متى يجب تناولها؟ قبل الدورة ال�شهرية بع�شرة اأيام، مبعّدل 

كب�شولتني اأو ثالث يومّياً.

معلومات مفيدة 
اإن  الأمل ما  الأمل. تناويل م�شّكن  اأن ي�شتّد  اإىل  • ل تنتظري 

اأو قبلها حتى: قبل اخللود اإىل النوم  تظهر الأعرا�ص الأوىل 
مثاًل اإذا كنت تتعّر�شني لالأوجاع الليلية. 

راحتك.  ح�شاب  على  املزعجة  الأنيقة  املالب�ص  ترتدي  ل   •
ال�شراويل  وجتّنبي  مريحة  مالب�ص  ارت���دي  ال��ف��رتة،  تلك  يف 
ي�شّبب  م��ا  اأّول  فهي  ال��ب��ط��ن،  حت�شر  ال��ت��ي  وال��ث��ي��اب  ال�شّيقة 

انتفاخات وت�شّنجات! 

تنبيه
بتناوله يف حالة  الأ�شبريين فاعاًل، ل يو�شى  لو كان  • حتى 
ال��ط��م��ث ال���ذي ي��رتاف��ق م��ع اأوج����اع ح����اّدة، ف��ق��د ي�شّبب نزيفاً 

كونه ي�شّيل الدم

ن�شائح الأطباء قبل البدء يف ال�شيام
اإذا  الأويل  اأ�شهر  الثالثة  يف  بال�شيام  للحامل  ُي�شمح   1-
كانت ب�شحة جيدة، ول تعاين من م�شاكل )الوحم( من 

قيء وغثيان ودوخة.

الو�شطي  اأ�شهر  الثالثة  يف  بال�شيام  للحامل  ُي�شمح   2-
)ال���راب���ع واخل��ام�����ص وال�����ش��اد���ص( ،لأن ه���ذه الأ���ش��ه��ر تعد 
ما  وع���ادة  كلها،  احلمل  ف��رتة  يف  ا�شتقراراً  ال�شهور  اأك��ر 

تكون اأف�شل فرتة منا�شبة لل�شيام.

-3 اإذا كانت احلامل تعاين من اأي م�شكلة خالل الثالثة 
اأ�شهر الأخرية، ين�شحها الأطباء بالإفطار.

حالت مُينع فيها �شيام احلامل:

اأول: اإنخفا�ض وزن اجلنني:
اإذا اأخربِك الطبيب بانخفا�ص وزن اجلنني، اأو قّلة ال�شائل 
من  خ��رية  الأ �شهور  الثالثة  يف  خا�شة  حوله  منيو�شي  الأ

احلمل، يف�شل الإفطار وتعوي�ص اأيام الإفطار بعد ذلك.

ثانيا: اأمرا�ض الكلى وامل�صالك:
احل���وام���ل امل��ري�����ش��ات ب��اأم��را���ص امل�����ش��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة، التي 
تتطلب بجانب العالج الطبي تناول الكثري من ال�شوائل ، 

ين�شحهم الأطباء بالإفطار.

ثالثا: اإ�صابات الرئة:
امل�����ش��اب��ات ب��ال��ت��ه��اب م��زم��ن ب��ال��رئ��ة ن���اجت ع��ن رب���و �شعبي 
وين�شحهم  لال�شتن�شاق،  ب��خ��اخ��ات  اإع��ط��اوؤه��ن  ُي��ف�����ش��ل، 

الأطباء بالإفطار اإذا تاأثرت حالتهن ال�شحية العامة . 

رابعا: مر�صى ال�صكري:
ن�شولني،  احلوامل املري�شات بداء ال�شكري املعتمدات على الأ

خلطر  تعر�شهن  لإمكانية  بالإفطار،  الأطباء  ين�شحهم 
خالل  بالدم  الأ�شيتون  ظهور  اأو  بال�شكر،   احل��اد  الهبوط 

فرتة ال�شيام . 

خام�صا: حالت ت�صمم احلمل:
ح����الت ت�����ش��م��م احل��م��ل ب��ك��ل اأن����واع����ه، ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر على 

وزي���ادة  ال���دم  �شغط  يف  ارت��ف��اع  ن �شكل  ز و
ال�شوائل  لحتجاز  نتيجة  اجل�شم، 

والأم��الح مع ارتفاع ن�شبة الزلل 
يف البول، وهي من احلالت التي 

ت�شتدعي الإفطار.

����ص���اد����ص���ا: 
اجللطات:

التي  احلامل 
لها  ����ش���ب���ق 
الإ�����ش����اب����ة 
ت  بجلطا

بالأوعية الدموية، من املف�شل اأن تفطر.

�صابعا: احلمل بتواأم:
يف حالة احلمل بتواأم اأو اأكر ين�شح الأطباء الأم احلامل 

بالإفطار . 
وننبه مرة اأخرى ان �شحتك و�شحة جنينك اأمانة يجب 
الغذائي  ب��ال��ن��ظ��ام  ال��ع��ن��اي��ة  ���ش��رورة  م��ع  احل��ف��اظ عليها، 

ال�شحي.

حــــالت متنـــع �صيــــام احلــامـــل يف رم�صـــــان

تعاين امراأة على اثنتني من اأوجاع موؤملة خالل دورتها ال�صهرية. بالن�صبة اإىل البع�ض، تكون الأوجاع ب�صيطة، لكنها تكون 
مرّبحة بالن�صبة اإىل اأخريات. حل�صن احلظ، تتوافر عالجات فاعلة وحركات ب�صيطة لتخفيف الأمل.

)اأحيانًا اأ�صعر باأمل �صديد اإىل حّد اأنني ل اأعرف وفق اأي و�صعّية اأ�صتلقي(، اإنها ال�صكوى التي غالبًا ما ي�صمعها معظم اأطباء 
الن�صاء. تزعج فرة الطمث املراأة عمومًا لأنها قد ترافق مع اأوجاع ت�صّمى )ع�صر الطمث(، ل �صّيما يف اليومني الأّولني.

علجات فاعلة وحركات ب�صيطة
 لتخفيف اآلم الدورة ال�صهرية
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ال�صيام يوؤدي اإىل بع�ض التغريات الف�صيولوجية والكيميائية للمراأة احلامل، لكنه ل ي�صبب خطرًا على �صحتها اأو �صحة جنينها، 
اإذا كانت ب�صحة جيدة ول تعاين اأية اأمرا�ض ع�صوية، واإذا اتبعت بع�ض الإر�صادات املهمة، وفقا ملا ين�صح به الطبيب )الطبيبة( 

الذي يتابع احلمل.
وحده الطبيب املعالج هو من يحدد ما اإذا كنِت بامكانك تكملة �صيام ال�صهر اأم ل، لأنه هو الذي يعرف تاريخك املَر�صي واحلالة 

ال�صحية لِك وللجنني.

مــــــــــــراأة
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)ترومان(.. ق�صة رجل م�صاب بداء مميت و�صديقه العزيز القدمي

اإحدى املمثالت النادرات اللواتي يتكلمن عن خماوفهن يف هوليوود

اأماندا �صيفريد: اأمور كثرية تغ�صبني واأقلق كثريًا بطبيعتي
النادرات  املمثالت  اإح���دى  اأن���ِت   •
خماوفهن  ع��ن  يتكلمن  ال��ل��وات��ي 

يف هوليوود. ملاذا؟
ب��ط��ب��ي��ع��ت��ي. منذ  اأق���ل���ق ك���ث���رياً   -
الهلع  ن���وب���ات  اأع������اين  ط��ف��ول��ت��ي، 
ق�شتي  م�شاركة  اإىل  اأح��ت��اج  وك��ن��ت 
اأ�شخا�شاً  اأ�شاعد  اأن  اأم��ل  على 
اآخرين ميّرون يف الو�شع 
نف�شه. يف عمر العا�شرة، 
من  اأج������د  اأن  اأردُت 
ويوا�شيني.  يكّلمني 
ك���ن���ت اأخ�������اف من 
����ش���يء. رمبا  ك���ل 
ل يحبذ كثريون 
عن  اأت�����ك�����ل�����م  اأن 
ه��ذا امل��و���ش��وع على 
ممثلة  اأنني  اعتبار 
اأكتفي  اأن  وي���ج���ب 
بعملي. لكن من واجبي 

اأن اأعرّب عن نف�شي.
لتح�شني  تنا�شلني   •
ط����ري����ق����ة ال���ت���ع���ام���ل 
م�����ع ال�����ش����ط����راب����ات 
الذي  م���ا  ال��ن��ف�����ش��ي��ة. 

يغ�شبك اليوم؟
ك����ث����رية  اأم���������������ور   -
اأ�شعر  ت��غ�����ش��ب��ن��ي! 
مثاًل  ب���ال�������ش���دم���ة 
من طريقة التعامل 
م����������ع امل�������ح�������ارب�������ني 
الأم�����������ريك�����������ي�����������ني 
الذين  ال����ق����دام����ى 
العراق  م��ن  ع���ادوا 
مناطق  م�����ن  اأو 
واأ�شيبوا  اأخرى، 
ب������درج������ة ح������ادة 
متالزمة  م�����ن 
اإج���ه���اد م���ا بعد 
ال�������������ش������دم������ة. 
اأح�������������د  ل 

ي�شاعدهم! 

حتى يف امل�شت�شفى الذي تعمل فيه والدتي، ترتاجع 
النف�شية.  الأمرا�ص  التي يقّدمها ق�شم  اخلدمات 

ماذا �شيح�شل لأولئك املر�شى ال�شعفاء؟
كممثلة؟ مهنتك  يف  قلقك  اأّثر  • هل 

وه�شة  املمثلة ح�شا�شة  تكون  اأن  يجب  ول.  نعم   -
العواطف  م���ن  جم��م��وع��ة  جت��ت��اح��ه��ا  اأن  وي���ج���ب 
التي  لل�شخ�شيات  داخلية  القوية كي تعطي حياًة 
دوماً  النا�ص  ياأتي  ال�شينما،  عامل  يف  لكن  توؤديها. 

بعد امل�شاهد املوؤثرة لتهنئتنا على اأدائنا.
 Twin Peaks • �شّورِت للتو تكملة م�شل�شل 
تك�شفي  اأن  ميكن  ه��ل  لين�ص.  ديفيد  امل��خ��رج  م��ع 

لنا عن بع�ص الأحداث الغام�شة؟
لأن  اأم���ر  اأي  ع��ن  الك�شف  اأ�شتطيع  ل  ل��الأ���ش��ف،   -
عقدي ل ي�شمح يل بذلك. لكني اأعرتف باأنني ل 
اأعرف الكثري عن ال�شيناريو. �شّور ديفيد امل�شاهد 
بطريقة جمزاأة. لذا تبقى الأحداث اأ�شبه باأحجية 
النهائي. لكننا نثق  اأحد �شواه يعرف م�شارها  ول 

به!
توما�ص  امل���م���ث���ل  ����ش���ري���ك���ك،  ق����اب����ل����ِت  ك���ي���ف   •

�شادو�شكي؟
2015، ت�شاركنا العمل يف م�شرحية يف  - يف عام 
�شاعدين كثرياً.  اأ�شبحنا �شديَقني.  ثم  ب��رودواي 
ي�شبق  مل  اإيل.  بالن�شبة  مرعباً  العمل  ذل��ك  ك��ان 
نبقى  اأن  يجب  ك��ان  كله.  اخل��وف  بهذا  �شعرُت  اأن 
دون  م��ن  �شاعة  ون�شف  �شاعة  ط��وال  امل�شرح  على 
اأخذ ا�شرتاحة. كنت اأخ�شى اأن ت�شيبني نوبة هلع. 
لكني جنحُت وكانت النتقادات اإيجابية. يف ال�شنة 
 The Last فيلم  ر  اأ���ش��وِّ كنت  ال��الح��ق��ة، ح��ني 
Word )الكلمة الأخرية(، اقرتحُت على املخرج 

اأن يعطي دوراً لتوما�ص...
الفيلم؟ ت�شوير  اأثناء  عاطفياً  ارتبطما  • هل 

- اإنه مكان مثايل حل�شول اجنذاب بني �شخ�َشني. 
لكن ل ت�شمن هذه الظروف ا�شتمرارية العالقة. 
ع�شُت ق�ش�شاً كثرية مع ممثلني قابلُتهم يف موقع 
اإىل  غ��ال��ب��اً  ال��ظ��روف  ه���ذه  ت����وؤدي  ل��ك��ن  الت�شوير 
لكت�شاف  م��ع��اً  نعي�ص  اأن  يجب  �شائبة.  ع��الق��ات 
خم��ت��ل��ف ج���وان���ب ال��ع��الق��ة اجل���دي���ة ب��ع��د انتهاء 
الت�شوير. لكني اأظن اأنني اأبلي ح�شناً مع توما�ص 

)ت�شحك(.

ل األوم من �صوتوا لرامب
بن�شلفانيا،  )األ��ن��ت��اون(،  يف  �شيفريد  اأم��ان��دا  ن�شاأِت 
���ش��م��ن م��ن��ط��ق��ة )ح�����زام ال�������ش���داأ(. ���ش��ّوت��ت هذه 

الوليات ل�شالح دونالد ترامب... ما راأي املمثلة 
يف ه���ذا ال�������ش���اأن؟ ت���ق���ول: )ك��ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
هوليوود، مل اأتوقع اأن يحظى ترامب بهذا التاأييد 

ك��ل��ه. ك��ن��ت اأع��ي�����ص يف ع��امل��ي ال��دمي��ق��راط��ي واأل���وم 
نف�شي لأنني مل اأ�شتبق هذه املوجة امل�شتجّدة. منذ 
ا�شتياء هوؤلء  �شبب  اأفهم  اأن  اأح��اول  ذلك احل��ني، 

الذين  الأ���ش��خ��ا���ص  األ���وم  اأن  ال��ن��اخ��ب��ني. ل ميكن 
�شّوتوا له. نحتاج يف هذا البلد اإىل زيادة الرتكيز 

على و�شع الآخرين(.

بن�صلفانيا،  بولية  ع��ام  ول��دت  اأمريكية  اأزي���اء  وعار�صة  اأغ��اين  وكاتبة  ممثلة 
اأطفال يف عمر احلادية ع�صر، و�صاركت بعدد من  اأزياء  بداأت م�صريتها كعار�صة 

امل�صل�صالت منذ عام 2001 ، ثم تخرجت من مدر�صة )ويليام األني الثانوية( عام 
بفيلم  امل�صاركة  خالل  من   2004 عام  ال�صينما  جمال  تقتحم  اأن  قبل   ،2003

�صاركت  عندما  احلقيقية  اإنطالقها  نقطة  كانت  ثم   ،)Mean Girls(
من  العديد  يف  بعدها  �صاركت   ،2008 عام   )Mamma Mia( بفيلم 

.)Les Miserables، Lovelace( الأعمال والتي من اأبرزها
تتحدث املمثلة الأمريكية اأماندا �صيفريد يف هذه املقابلة عن نوبات القلق 

التي ت�صيبها، وعن اأحدث اأعمالها وعالقتها ب�صريكها.

يتمحور  ال������ذي   Truman ي������روي 
عموماً حول �شخ�شيَتني رئي�شتني، ق�شة 
رجل م�شاب بداء مميت و�شديقه العزيز 
القدمي. ح�شد الفيلم عام 2016 عدداً 
الإ�شبانية  )النظرية  )غويا(  جوائز  من 
ب��ي��ن��ه��ا جائزة  جل���ائ���زة الأو�����ش����ك����ار(، م���ن 
واأف�شل  �شيناريو،  واأف�شل  فيلم،  اأف�شل 
اأف�شل ممثل  خمرج، ف�شاًل عن جائزَتي 

وممثل م�شاند لنجميه املخ�شرمني.
دارين،  ري��ك��اردو  �شوى  املمثالن  ه��ذان  ما 
وي�شتهر  الأرج���ن���ت���ني  اأه����م مم��ث��ل��ي  اأح����د 
 The Secret in ب��ف��ي��ل��م  ب���ل���ده  يف 

الذي  كامارا  Their Eyes، وخافيري 
اأملودوفار،  اأعمال بيدرو  ظهر يف عدد من 
 Badو  Talk to Her ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 

.Education
اأي�شاً  ت�شاركا  اللذان  وكامارا،  دارين  كان 
اأف�����ش��ل ممثل يف م��ه��رج��ان )�شان  ج��ائ��زة 
���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان( الإ���ش��ب��اين ال��ع��ري��ق، خيار 
ال�شهل  وم��ن  الأول،  غ��اي  �شي�شك  املخرج 

اأن نرى ال�شبب.
البتعاد  وي�شّكل  اخل���ربة،  وا���ش��ع  كالهما 
لذلك  ال��ث��ان��ي��ة.  طبيعتهما  امل���غ���الة  ع��ن 
احلافلة  الق�شة  لهذه  مثاليني  ُيعتربان 

بامل�شاعر، وال�شادقة، والإن�شانية اإىل اأبعد 
احل���دود ال��ت��ي ت���دور ح��ول م��ا ن��ري��ده من 
تتحّول  والتي  امل��وت،  اق��رتاب  مع  احلياة 
عة  اإىل فيلم مميز يتحرك بطرائق متوقَّ

عة. وغري متوقَّ

مفاجاأة
�شحيح اأن اأحداث Truman تدور يف 
مدريد، اإل اأنها ل تبداأ هناك بل يف كندا 
ذات �شباح  )ك��ام��ارا(  توما�ص  ي��وّدع  حيث 
اأن  ق��ب��ل  ال�����ش��غ��ار  واأولده  زوج���ت���ه  ب��اك��ر 
ينطلق اإىل اإ�شبانيا ليزور �شديقه العزيز 

جوليان )دارين(.
ت�شّكل هذه الزيارة مفاجاأة، مع اأن ال�شبب 
اأن  جوليان  اكت�شف  كذلك.  لي�ص  خلفها 
���ش��رط��ان ال���رئ���ة ال����ذي ظ���ّن اأن����ه جن���ح يف 
عالوة  خطري.  نحو  على  انت�شر  احتوائه 
على ذل���ك، ي���درك ت��وم��ا���ص، ال���ذي ح�شل 
على معلومات من قريبة جوليان اجلميلة 
بول )دولوري�ص فونزي(، اأن جوليان �شئم 
امل�شت�شفيات والربامج الطبية وقّرر عدم 
اخل�����ش��وع ل��ع��الج ال�����ش��رط��ان ه���ذه امل���رة. 
ويبدو  الأم����ر(،  )انتهى  �شديقه:  يخرب 

حا�شماً يف قراره.

اأيام  4
اإت���ق���ان���اً لرّكز  ل���و ك����ان ال�����ش��ي��ن��اري��و اأق�����ل 
توما�ص  حم���اول���ة  ع��ل��ى   Truman
تبديل راأي جوليان. ولكن يف هذا العمل، 
يعي توما�ص ب�شرعة اأن �شديقه لن يعود 
اإن�شان  اأي  اأو  ق���راره مهما ح��اول ه��و  ع��ن 

اآخر.
ب����دًل م��ن ذل����ك، مي�����ش��ي ت��وم��ا���ص الأي����ام 
اإىل م��دري��د برفقة  الأرب���ع���ة م��ن رح��ل��ت��ه 
ج���ول���ي���ان، ف��ي��م��ا ي����ح����اول ���ش��دي��ق��ه حّل 
اأموره  وترتيب  العالقة يف حياته  امل�شائل 
م�شبقاً كي ل يتحّول موته اإىل عبء على 

الأحياء.
مقربان  ال���رج���ل���ني  ه���ذي���ن  اأن  ���ش��ح��ي��ح 
البتة، ما  اأنهما غري مت�شابهني  اإل  ج��داً، 
يوؤدي اإىل مقدار كبري من اجلدل املمتع 

بينهما.

ت��وم��ا���ص، وه��و ع��امل يف موطنه يف  مييل 
حني  يف  والن�شال،  التخطيط  اإىل  كندا، 
ي��زال يعمل  يبدو جوليان، وه��و ممثل ل 
اإىل  مييل  عاطفياً  �شخ�شاً  امل�شرح،  على 
كما  كبرية،  �شجة  اإث���ارة  ويهوى  املبالغة 
الذين  عندما ي�شّب غ�شبه على زمالئه 

يتفادونه لأنه مري�ص.
قامت  نحو  على  املمتعة  الأو����ش���اع  ت�شمل 
التي يخو�شها الرجالن معاً �شراء تابوت 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ن��ت��ج م�����ش��رح��ي��ة ي�شارك 
جوليان فيها. لكنهما ين�شغالن يف معظم 
الفيلم  يحمل  التي  بال�شخ�شية  الأوق��ات 
بل كلب  اإن�شاناً  ا�شمها.لكن ترومان لي�ص 
ب����ول ما�شتيف  ن����وع  م���ن  م�����ش��ن و���ش��خ��م 
يت�شرف على هواه. ومبا اأن ابن جوليان 
درا�شته  يتابع  حيث  اأم�شرتدام  يف  يعي�ص 

اجلامعية، يعتربه جوليان ولده الثاين.
وملا كان جوليان قلقاً حيال خري ترومان، 
الطبيب  مع  م�شحكة  حمادثة  فيخو�ص 
البيطري عن رد فعل الكلب جتاه موته، 
اإنه يجري لقاءات عدة مع عائالت  حتى 
ترثه عندما ميوت  وقد  الكلب  تبني  تود 
)العالقات  اأن  ج��ول��ي��ان  جوليان.يعتقد 
ت��ب��ق��ى الأه����م يف احل���ي���اة(. ول��ك��ن مب��ا اأن 
�شعوبة  اأك���ر  ي��ب��دو  ال�شعار  ه��ذا  تطبيق 
حماولة  مب�شاهدة  ن�شتمتع  ت��وّق��ع،  مم��ا 
ال�������ش���ادق���ني. يقول  ال�����ش��خ�����ش��ني  ه���ذي���ن 
املمثل: )ميوت كل اإن�شان باأف�شل طريقة 
ت�شّكل  الكلمات  هذه  اأن  ويتبنّي  ممكنة(. 

اأ�شلوب حياة جيداً.

رمبا يبدو هذا الأمر متناق�صًا. ولكن اإذا اأُجنزت الأفالم عن نهاية احلياة بال�صكل ال�صحيح، ت�صبح اأكرث الأفالم التي ت�صاهدها تاأكيدًا للحياة. ول 
�صك يف اأن Truman )ترومان(، الذي حّقق جناحًا كبريًا يف بلده الأم اإ�صبانيا، اأُعّد بال�صكل ال�صحيح.



احرت�ض.. الدم يف الرباز 
موؤ�صر لأمرا�ض خطرية

اأو�شح ا�شت�شاري اأمرا�ص الباطنة والغدد ال�شماء بجامعة الأزهر الدكتور 
اأن يكون موؤ�شراً لالإ�شابة  ال��رباز ميكن  ال��دم مع  اأن خ��روج  يو�شف ن�شار، 
بالبوا�شري اأو �شرخ �شرجي، اأو اأمرا�ص مزمنة مثل �شرطان القولون، موؤكداً 

اأهمية التوجه للطبيب لتعجيل الك�شف مو�شوعياً ملعرفة �شبب الدماء.
وبنّي ن�شار، اأن الأعرا�ص الأخرى من عدم و�شوح يف الروؤية مُيكن اأن تكون 
عدم انتظام يف النوم اأو القلق والتوتر ال�شديد، اإ�شافًة اإىل القولون الع�شبي 
مع  ي�شتمر  نف�شي  مر�ص  وه��و  لالنفعالت،  نتيجًة  املري�ص  ي�شيب  ال��ذي 

املري�ص مبا يرتاوح من 30 اإىل 50 عاماً بح�شب “اليوم ال�شابع”.

ن�صائح �صرورية للحامل بتواأم
ك�شفت درا�شات حديثة، عن ازدياد احتمالت احلمل بتواأم بعد �شن ال� 30 
40، نتيجة عدم انتظام عملية الإبا�شة، حيث يتم اإطالق بوي�شتني  وال� 
بدًل من واحدة، ول يعني احلمل بتواأم م�شقة م�شاعفة، بقدر ما يتطّلب 
الإر�شادات  اأبرز  ال�شحية، وتتلّخ�ص  الرعاية واملراقبة للحالة  مزيداً من 

ال�شرورية عند احلمل بتواأم يف الآتي:
- املتابعة الطبية: يتطلب احلمل بتواأم وترية اأكر لزيارات املتابعة الطبية 
للحمل، وعدداً اأكرب ملرات الت�شوير باملوجات فوق ال�شوتية )األرتا�شاوند( 

ملتابعة تطّور احلمل ور�شد منو الطفلني.
الفوليك  وحم�ص  الربوتني  من  مزيداً  بتواأم  احلامل  حتتاج  التغذية:   -
تناول  ال�شروري  من  الأخ���رى.  املغذيات  وبع�ص  واحل��دي��د،  والكال�شيوم 
اأك����ر عر�شة  ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات احل��م��ل ب��ان��ت��ظ��ام، لأن احل���ام���ل ب���ت���واأم ت��ك��ون 

لالأنيميا.
امل�شت�شفى ح�شب  اأو  البيت  �شواء يف  اإ�شافية  راحة  �شتحتاجني  الراحة:   -
احتياجاتك ال�شحية. واإذا مت احلمل بتواأم واأنت يف اأواخر ال� 30 اأو اأوائل 

ال� 40 �شتكون الراحة �شرورية بداية من الثلث الثاين للحمل.
 37 اأي  اأق�شر،  بتواأم  الكاملة للحمل  الفرتة  - فرتة احلمل: عادة تكون 
اأ�شبوعاً بدًل من 39 اأ�شبوعاً. وقد يقّدر الطبيب موعد الولدة بداية من 
الأ�شبوع ال� 344 ح�شب حالتك ال�شحية وح�شب عدد التوائم يف بطنك. 
وقد يقوم الطبيب بحقنك بحقنة ت�شاعد على ت�شريع منو الرئتني لتتم 

الولدة يف هذا املوعد املبكر امل�شار اإليه بداية من الأ�شبوع ال� 34.
لكن  قي�شرية،  بعملية  ال���ولدة  تكون  اأن  الأرج���ح  القي�شرية:  العملية   -
طبيعياً،  الأول  الطفل  ولدة  تتم  وقد  اأي�شاً،  حمتملة  الطبيعية  ال��ولدة 

والثاين بعملية قي�شرية.
اأثناء احلمل  ت��زداد  التي  امل�شاعفات واملخاطر  ال��دم: من  ارتفاع �شغط   -
ال�  بتواأم ت�شمم احلمل، وهو ما يرتبط بارتفاع �شغط الدم قبل الأ�شبوع 
20 مع زيادة ن�شبة الربوتني يف البول، اأو قد يحدث بعد الأ�شبوع ال� 37.

من مكت�صف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�شف اليورانيوم .

اجلهة  تلك  علي  القطارة  منخف�ض  ا�صم  اطلق  مل��اذا 
الواقعة يف �صحراء م�صر الغربية .

لنه ينخف�ص عن �شطح البحر مبقدار 134 مرتا .
اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �شاعر فيها ،وقبيلة عذرة 
ين�شب اليها ق�شائد احلب العذري امل�شهور ب�شدة الع�شق والعفة .

ثمانني �شربة يف  العادي  الإن�شان  قلب  فعدد �شربات   ، اجل�شم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�شات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�شفور   .. 700 �شربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �شربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �شرباته 1000 �شربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�شط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�شاعد كثرياً على رعاية �شحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�شائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�شم الدموع هو اأقوى مطهر.

 • هل تعلم اأن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�شكنة لالأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�شان. 
و  العجز  و  الهرم  اأ�شابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�شيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�شاركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�شان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�شي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �شنة يكون قد طاف 

حول العامل �شتة مرات. 
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اهمية ال�صم�ض لل�صحة

اأكدت الطبيبة الفرن�شية بريجيت هو�شان �شرورة التعر�ص لأ�شعه ال�شم�ص 
يفتقد  ال��ذي  اجل�شم  اإنها حتمى  دقائق حيث  ع�شر  مل��دة  ال�شباح  يف  يوميا 

لفيتامني "د" املهم للج�شم.
واأو�شحت الطبيبة اأن فيتامني " د" لي�ص فقط مفيد للعظام والع�شالت 
املناعي فهو يتدخل يف الوقاية من البكرتيا  واإمن��ا هو مهم لعمل اجلهاز 
اأمرا�ص القلب و الأوعية الدموية واحلماية من ال�شرطان والدفاع الذاتي 
واحلالت النف�شية لذلك يجب احلر�ص على التعر�ص لل�شم�ص ملدة ع�شر 

دقائق يوميا يف ال�شباح.

الوراثية  العلوم  مبعهد  باحثني  جمموعة  ع��زت 
ب�شغط  الإ���ش��اب��ة  �شبب  ب��رو���ش��ي��ا،  والبيولوجية 
الدماغ  لن�شاط  تغريات  حدوث  اإىل  املرتفع  الدم 

فى وقت مبكر من احلياة.
ونبهوا اإىل اأن تدفق الدم ب�شكل غري طبيعى ينتج 
عنه �شخ الدم بقوة على جدران ال�شرايني ب�شكل 
مرتفع جدا، فيحدث ارتفاع ب�شغط الدم املرتفع، 
لعدم  ال�شامت”،  “القاتل  عليه  يطلق  م��ا  وه��و 
اإحلاق  بعد  اكت�شافه  يتم  حيث  اأع���را����ص،  وج���ود 

�شرر كبري على ال�شرايني.

ارتفاع  يعانون  ممن   95% اإىل   90 اإن  وقالوا: 
يكون  ولكنه  حم���دداً،  �شبباً  له  لي�ص  ال��دم  �شغط 
اأح���د ع��وام��ل اخل��ط��ر ل��ع��دد م��ن الأم���را����ص منها 
اأخرى من  الدماغ والكلى والقلب واأعني واأجزاء 

اجل�شم.
فى  الف�شيولوجية  التغرّيات  اأن  الباحثون  وب��نّي 
من  الأمامية  الق�شرة  فى  خا�شة  الدماغ  ن�شاط 
القرارات  وات���خ���اذ  ب�������الإدراك  امل��رت��ب��ط��ة  ال���دم���اغ 
ف��ى ظهور  ق��د ت�شاعد  ف��ى وق��ت مبكر  وال��ذاك��رة 

ارتفاع �شغط الدم.

تغرّيات ن�صاط الدماغ ُت�صّبب  
�صغط الدم املُرتفع

�صبان وبنات ي�صاركون يف �صباق الألوان يف العا�صمة الأوكرانية كييف.  )ا ف ب(

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ص عي�شة الفقراء ول ياأكل وا�شرته القليل ول ي�شرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ص على امواله وكاأنه يقب�ص على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
.يف احد اليام مر�ص ابنه الكبري �شامل مر�ص �شديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�شر الرجل وهو 
... جل�شت الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ص عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�شارع املوت ثم وقفت وهي ت�شرخ يف زوجها كل اولدنا �شيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ص يف مرار اكر من الفقراء انف�شهم لعنك اهلل ولعن نقودك �شاأخرج واعمل يف بيت النا�ص واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ص متر�ص وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�شنا .
ويف و�شط هذا املرار جاء �شديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�شيه يف ابنه ويدعو له بال�شفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�شكره ويزيدنا، 
اذا مر�ص ابنك الن ف�شيمر�ص غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�شيع فيه ما معك .. يا ابا �شامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�شدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ص اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ص، ا�شياء كثرية تفعلها تغ�شب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�شاأل نف�شك ما النهاية، يا ابا �شامل، كل ما ا�شتطيعه هو ان اقول لك داووا مر�شاكم بال�شدقة .. 
ان�شرف الرجل وترك ابا �شامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �شاح املوؤذن بالنداء و�شوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�شل ابا �شامل يتو�شاأ واىل امل�شجد ذهب �شجد وركع وبكي وغ�شلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�شر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�شكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�شارع مت�شرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �شرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �شامل بال�شفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�شفاء ل�شامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �شامل ي�شتعيد �شحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�شة ان اب �شامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�شرف منه بدون ان تن�شي �شدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 


