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ما اأ�سباب الدوخة بعد الأكل؟

كثري من النا�س ي�شكون من الدوخة بعد اأكل كمية كبرية من الطعام 
يف وجبة واحدة، لكن الدوخة املتكّررة بعد الأكل ميكن اأن تكون لعدة 

اأ�شباب �شحية. اإليك ما حتتاج معرفته عنها:
يتكون اجلهاز اله�شمي من عدة اأع�شاء تتعاون معاً لطحن وتفكيك 
مكونات الطعام لتحويلها اإىل طاقة. وتبداأ عملية اله�شم من الفم، 
لي�شتطيع اجل�شم  الطعام  بتفكيك  املعدة  اله�شم يف  �شوائل  تقوم  ثم 

امت�شا�س املغذيات التي تدخل يف تركيبته عرب جدار الأمعاء.
اأن  اأي��ة م�شكلة ميكن  كان هناك  اإذا  اله�شم ومراحلها  وخ��ال رحلة 
املعدة  ع��ادة ح��ول منطقة  الأع��را���س  ب�شببها. وتتطّور  حت��دث دوخ��ة 

واأعلى البطن حيث تتم معظم عمليات اله�شم يف هذه املنطقة.
اأهم اأ�شباب الدوخة بعد الأكل:

* تغري الهرمونات، وهو من الأعرا�س ال�شائعة وقت احلمل.
اأو  ال�شراب،  اأو  الطعام  ت�شمم  اأو  تلوث  اأ�شبابها  وم��ن  اللتهابات،   *
انتقال العدوى من �شخ�س. ومن عامات هذه امل�شكلة ارتفاع درجة 

احلرارة والإ�شهال.
* ح�شا�شية الطعام.

اأو  امل����رارة  اأع�����ش��اء اجل��ه��از اله�شمي، م��ث��ل  اأح���د  * خ��ل��ل يف وظ��ائ��ف 
وت�شاحب  الع�شبي.  القولون  متازمة  اأو  )ال�شكري(،  البنكريا�س 
هذه امل�شاكل حرقة يف املعدة، اأو قد تكون الدوخة يف هذه احلالة من 

اأعرا�س ال�شكري.
وتكون  القلب،  م�شاكل يف  نتيجة  الدوخة  تكون  احل��الت  بع�س  * يف 

عامة مبكرة على حدوث اأزمة قلبية.
* وقد تكون الدوخة بعد الأكل اأحد الآثار اجلانبية لتناول م�شادات 

حيوية اأو عاج كيميائي.

ما الفرق بني جتربة احلمل الأول والرابع؟
الرحم  يتمدد  م��رة  تكرار احلمل، ففي كل  تتغري مع  اأم��ور ل  هناك 
وي�شاحب ذل��ك �شعور بعدم ال��راح��ة، وزي���ادة يف ال��وزن مع ت��وّزع��ه يف 
موا�شع من اجل�شم تزيد اآلم الظهر واملفا�شل. لكن هناك اختافات 
الأم  ج�شم  اأن  اإىل  معظمها  تعود  وال��راب��ع  الأول  احلمل  جتربة  بني 
اإليك ما  التي حت��دث.  التغريات  التفاعل مع  اأك��ر مرونة يف  ي�شبح 

حتتاجني معرفته عن الأمر:
لها احلمل عدة  �شبق  وم��ن  الأوىل  اختاف بني جتربة احلمل  اأه��م 
مرات اأن مظاهر وعامات احلمل تبدو ببطء على احلامل لأول مرة. 
يرجع �شبب ذلك اإىل اأن الرحم وع�شات البطن تتمدد ببطء يف اأول 

مرة ب�شبب قوة الأن�شجة وعدم ليونتها.
فا�شك  ومتاعبه،  احلمل  ب��اأع��را���س  فيتعلق  ال��ث��اين  الخ��ت��اف  اأم��ا 
اأنها تكون خمتلفة بالن�شبة ملن لديها جتربة، وهو ما يجعل اكت�شاف 

حدوث احلمل اأمراً اأ�شهل عند تكراره.
كذلك ل ت�شعر احلامل لأول مرة بحركة اجلنني يف وقت مبكر مقارنة 
مبن �شبق لها احلمل التي ت�شتطيع متييز حركة الطفل قبل اأ�شابيع 
ممن تخو�س جتربتها الأوىل. وقد تدرك الأم �شاحبة التجربة حركة 

اجلنني بداية من الأ�شبوع ال� 17.
اأو القي�شرية قرار ل يعتمد على  ال��ولدة الطبيعية  ال��ولدة. اختيار 
ال�����ش��اب��ق، واإمن���ا حتكمه اع��ت��ب��ارات طبية عديدة  ع��دد م���رات احل��م��ل 
الولدة  وق��ت  يكون  ال��راب��ع  لكن يف احلمل  م��ن حمل لآخ���ر.  تختلف 

الطبيعية اأقل مقارنة مبن تخو�س التجربة لأول مرة.
ت��ك��رار احلمل،  ب��ت��واأم م��ع  ت���زداد احتمالت احلمل  اأخ���رى  م��ن ناحية 
خا�شة عند الو�شول اإىل احلمل الرابع ب�شبب �شن الأم، وميل الرحم 

عند هذه املرحلة اإىل احت�شان بوي�شتني معاً.

اأنانا�س وردي اللون للمرة الأوىل 
احل�شول  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  امل�شتهلكني  باإمكان  اأ�شبح 
الهند�شة  تقنيات  بف�شل  ال��ل��ون،  وردي  اأن��ان��ا���س  على  الأوىل  للمرة 

الوراثية.
ت���داول���ت م��واق��ع التوا�شل  ال��ت��ي  اإىل ح��ب��ات الأن���ان���ا����س  ال��ن��ظ��ر  ع��ن��د 
الجتماعي �شورها موؤخراً، رمبا يخيل لك اأنها خ�شعت للتعديل على 
الفوتو�شوب اأو اأحد برامج حترير ال�شور، لكن يف الواقع فاإن لون هذه 
الأمريكية  نتاج عمل �شركة ديل مونتي فري�س  الثمار حقيقي، وهي 

على مدى عقد من الزمن، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
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ال�سجائر املفلرتة اأكرث خطورة
كانوا  الأط��ب��اء  اأن  ع��ق��ود، حتى  م��دى  ب��ع��دة حت���ولت على  ال�شجائر  م��رت 
تختلف  فالق�شة  اليوم  اأم��ا  احللق،  التهاب  لتهدئة  بالتدخني  ين�شحون 
التبغ  اأدركنا الآث��ار ال�شارة له ومع ذلك مل يتم ردع �شركات  متاًما، حيث 

لأنها تكافح من اأجل بقائها وجعل النا�س مدمنني.
وقد قدمت ال�شركات ال�شجائر املفلرتة التي ُيروج لها على اأنها اأكر اأماًنا، 
ولكنها قد جتعلها اأكر خطورة. ال�شجائر عادة ما تكون م�شنوعة من اأوراق 
التبغ التي تتم معاجلتها كيميائًيا للم�شاعدة يف حت�شني تو�شيل النيكوتني 
اإىل الدماغ. وحتتوي ال�شجائر على اأكر من 4 اآلف مادة كيميائية خمتلفة 
منها 43 مركًبا معروًفا م�شبًبا لل�شرطان. واملثري للده�شة هو اأن بع�س هذه 
املكونات ُت�شتخدم لقتل الفئران. وعند ا�شتن�شاق دخان ال�شيجارة تغلف هذه 
املواد الكيميائية بطانة الرئتني ومُتت�س يف جمرى الدم ما يوؤدي ملفعول 
الرئة  ب�شرطان  لاإ�شابة  الأ�شخا�س  يعر�س  ال�شجائر  وتدخني  النت�شاء. 
اإل اأنه مل يتم اكت�شاف ذلك حتى اخلم�شينيات، ما جعل النا�س تغري راأيها 
وتفكر يف اتباع اأ�شلوب حياة اأكر �شحية. ما مل تدركه هذه ال�شركات هو اأن 
الفاتر امل�شافة جعلت امل�شكلة اأ�شواأ من خال ت�شفية اجل�شيمات الكبرية 
امل�شببة لل�شرطان، وال�شماح لاأ�شغر منها اأن متر للرئة ما ي�شمح لتكوين 
بيئة منا�شبة اأكر حلدوث �شرطان الرئة، وهو اأمر ي�شعب عاجه وي�شاهم 
يف ارتفاع معدل الوفيات، وت�شاعد الثقوب املوجودة بالفاتر على ا�شتن�شاق 
املدخنني لدخان اأكر. وا�شتعر�س الباحثون ما يقرب من 3300 درا�شة 
اأن  اإىل ا�شتنتاج  عن التبغ واأبحاث �شركات التبغ الداخلية، واأدى حتليلهم 
الرئة  �شرطان  اأ�شكال  باأحد  الإ�شابة  ارتفاع  يف  اأ�شهمت  قد  الفاتر  ه��ذه 
املعروف با�شم �شرطان الغدة. وقال بيرت �شيلدز الباحث امل�شارك بالدرا�شة 
من املركز ال�شامل لل�شرطان يف جامعة اأوهايو: اإن ت�شميم فاتر ال�شجائر 
جميع  على  ينطبق  وه���ذا  خ��ط��ورة  اأك���ر  يجعلها  اأن  ميكن  التهوية  ذات 

ال�شجائر لأن جميعها تقريًبا يحتوي على ثقوب.

حاكم تك�سا�س ميازح ال�سحافيني 
بتهديدهم بالر�سا�س

الأمريكية  تك�شا�س  ولي���ة  ح��اك��م  اأط��ل��ق 
النار  اإط���اق  ب�شاأن  دع��اب��ة  اأب���وت،  غريغ 
ع��ل��ى ال�����ش��ح��اف��ي��ني اأث���ن���اء زي����ارة ميدان 
رماية للتوقيع على م�شروع قانون يحد 
من تكاليف اإ�شدار رخ�شة حمل م�شد�س، 
انتقادات من جماعات مدافعة  اأثار  مما 
ع��ن ���ش��ام��ة الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة وحرية 
باأنها  ت�����ش��ري��ح��ات��ه  ب��و���ش��ف  ال�����ش��ح��اف��ة 
خطرية. ووقع اأبوت م�شروع القانون يف 
اأو�شنت عا�شمة  ميدان رماية مغطى يف 
تك�شا�س، ثم ا�شتعر�س مهاراته يف اإطاق 
الأعلى  اأق���ي���م يف  م��ع��ر���س  ال���ن���ار خ���ال 
لإطاق النار قبل اأن يرفع هدفه الذي 
امتاأ بالر�شا�س، وقال مازحاً: �شاأحمل 
هذا يف حالة روؤية اأي �شحايف، واأظهرت 
�شحيفة  ن�شرتها  اللحظة  لهذه  ���ش��ورة 
اجلمهوري  احل��اك��م  ت��ري��ب��ي��ون  تك�شا�س 
وهو ي�شري اإىل قلب الهدف الورقي حيث 

اخرتقت 3 ر�شا�شات دائرة الت�شديد.
واأث������ار ت�����ش��ري��ح��ه ان���ت���ق���ادات ح�����ادة من 
م��ن��ظ��م��ة ���ش��ح��اف��ي��ني ب���ا ح�����دود التي 
مقرها يف باري�س، ومنظمة حملة برادي 
ملنع العنف امل�شلح التي مقرها وا�شنطن.

الغثيان ال�سباحي.. كيف تتعامل 
معه احلامل يف نهار رم�سان �ص 38

علماء: كارثة نووية 
تهدد الوليات املتحدة

حذر علماء من اأن اإحجام اجلهات 
الوليات  يف  الحتادية  التنظيمية 
ت�شغيل  �شركات  اإل��زام  عن  املتحدة 
امل����ف����اع����ات ال����ن����ووي����ة اإن�����ف�����اق 5 
تاأمني  ل��ت��ع��زي��ز  دولر  م���ل���ي���ارات 
املخزنة  امل�شتنفد  ال��وق��ود  ق�شبان 
بكارثة  الباد  يهدد  الأر���س  حتت 

حمتملة.
"�شاين�س"  وق��ال خ��رباء يف دوري���ة 
النووية  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  اإن 
باخلطر،  كبري  ح��د  اإىل  ت�شتخف 
وبحدوث تلوث حمتمل من حريق 
زلزال  عن  ينجم  النووية  للنفاية 

اأو هجوم مدبر.
اللجنة  وج��������دت   ،2014 ويف 
فر�س  اأن  ال���ن���ووي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
النفاية  ترك  ب�شبب  كارثة  حدوث 
امل�شعة يف اأحوا�س تخزين اأمر بعيد 
جدا ب�شكل ل يربر تكلفة نقلها اإىل 

براميل جافة اأكر اأماناً.
وقوع  اح��ت��م��ال  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 
اإىل ت�شرب  ي��وؤدي  اأن  زل��زال ميكن 
 10 اإ�شعاعي ل يتجاوز زلزال كل 
م��اي��ني ���ش��ن��ة، مم���ا ي�����ش��ع��ب معه 
تربير نقل الوقود امل�شتنفد والذي 
تبلغ تكلفته نحو 50 مليون دولر 

للمفاعل الواحد.
حمطة  يف  وق�������ع  ح��������ادث  وجن�������م 
يف  ال��ن��ووي��ة  اليابانية  فوكو�شيما 
م��د عماقة  م��وج��ة  ع��ن   2011

عقب زلزال.
اإدوي��ن ليمان  الكبري  العامل  وق��ال 
املعنيني" واأحد  العلماء  "احتاد  يف 
"�شاين�س"  دوري��ة  يف  املقال  معدي 
الأمريكية  اجلمعية  تن�شرها  التي 
اللجنة  اأن  "نعتقد  العلوم:  لتقدم 
يف  ت��اع��ب��ت  ال��ن��ووي��ة  التنظيمية 
اأ�شا�شي  ب�����ش��ك��ل  وذل�����ك  حت��ل��ي��ل��ه��ا، 
التي  الإج�����اب�����ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 

تريدها".
وق������ال ال���ت���ق���ري���ر اإن������ه م���ث���ل هذه 
الكارثة ميكن يف املتو�شط اأن جترب 
مايني   8 اإج���اء  على  ال�شلطات 
اأ�����ش����راراً يبلغ  ���ش��خ�����س، وت�����ش��ب��ب 
حجمها تريليوناً دولر يف الوليات 
للطاقة  م���ن���ت���ج  اأك�������رب  امل����ت����ح����دة، 
اللجنة  وقالت  العامل.  يف  النووية 
يف بيان يوم اجلمعة، اإنها متم�شكة 
موظفوها  اإل��ي��ه��ا  ت��و���ش��ل  بنتيجة 
حمطات  "اأمن  ب��اأن  املا�شي  ال��ع��ام 
الطاقة النووية الأمريكية ما زال 

قوياً للغاية".

ت�ساعد مكمالت بروتني امل�سنعة على تقوية الع�سالت بعد ممار�سة 

الريا�سة، بيد اأن خرباء اأملان قالوا اإن ذلك ميكن اال�ستغناء عنه 

مبعدالت  ولكن  ورخي�سة،  و�سحية  طبيعية  بروتني  مبكمالت 

حمددة وفق �سروط معينة منها تنا�سبها مع وزن اجل�سم.

يقبل حمبي ريا�سة كمال االأج�سام على تناول مكمالت الربوتني 

الريا�سة،  ممار�سة  بعد  الييربوتييني،  كم�ساحيق  الغذائية 

خرباء  اأن  بيد  الع�سالت.  وتغذية  لتقوية  وذليييك 

بافاريا،  والية  يف  امل�ستهلك  حلماية  االأملانية  اجلمعية 

اأكدوا اأن هذه املكمالت الربوتينية امل�سنعة غري �سرورية لتغطية 

احتياجات الع�سالت من الربوتني، و ميكن تعوي�سها مبواد غذائية 

�سحية، ح�سب موقع "هايل براك�سي�س نت" االأملاين.
اأن وجبات خفيفة كاللحم اخل��ايل من  اأ�شار اخل��رباء  ذ 
على  حتتوي  واحلليب  والياغورت  والبقوليات  الدهون 
ك��اف��ي��ة. وي��ن�����ش��ح اجل��م��ع��ي��ة الأملانية  ب��روت��ني  م��ك��ون��ات 
حلماية امل�شتهلك بتناولها، لأنها اأرخ�س �شعرا وتغطي 
اأي�شا  احتياجات اجل�شم ال�شرورية من الربوتني وهي 

�شحية لتقوية وبناء الع�شات لأنها طبيعية.
اأخ�شائية التغذية جيزيا هورملان من اجلمعية املذكورة 
تو�شح هذا الأمر بالقول: يحتاج كل كيلوغرام من وزن 

ج�شم �شخ�س بالغ اإىل 0.8 غرام بروتني.
 ولكن املعدل احلقيقي لحتياجات اجل�شم من الربوتني 
هي اأقل من ذلك. وت�شيف اأن هذه الكمية من الربوتني 
هي ما يحتاجها الريا�شيون الذين ميار�شون الريا�شة 

مرتني اإىل ثاث مرات يف الأ�شبوع.
غراما   25 اإىل   15 ح���وايل  ب��ت��ن��اول  اخل���رباء  وين�شح 
م��ن ال���ربوت���ني، ب��ع��د مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة. وذل���ك ميكن 
حتقيقه عرب �شرب كاأ�س من احلليب اخلايل من الد�شم 
ممزوجا مب�شحوق الكاكاو، كاأ�س احلليب فقط ميكن اأن 
اأو  م��وز  ياغورت مع قطعة  زب��ادي  اأو علبة  كافيا،  يكون 

�شندوي�س باجلنب. 
امل�شنعة،  الربوتينات  م�شاحيق  اأن  اإىل  اأ�شاروا  اخل��رباء 
الغذائية  امل��واد  من  اأك��ر  بروتينات  ن�شبة  على  حتتوي 

الطبيعية.
 كما حتتوي اأي�شا، على ن�شبة �شكر اأكر.

الحتفاظ ب�شباب دائم
اأثبتت الدرا�شات اأن الع�شات هي ال�شر وراء الحتفاظ 
بال�شباب الدائم رغم التقدم يف العمر، فالتعامل ال�شليم 
ال�شتيني  ال��رج��ل  يجعل  اجل�شم  ع�شات  م��ع  ال��ي��وم��ي 
بنف�س لياقة �شباب الثاثني. ول حتتاج هذه التدريبات 

جلهد كبري لكن لأداء �شليم.
يعي�س الإن�شان طوال الوقت حالة من البحث املتوا�شل 
ع��ن امل�����ش��ادر ال��ت��ي ت�����ش��اع��ده ع��ل��ى الح��ت��ف��اظ بال�شباب 
ال���دائ���م، وي��ت��ن��وع الأم����ر ب��ني و���ش��ف��ات طبيعية واأن����واع 
الرئي�شي  امل�شدر  اأن  اإدراك  دون  الأغ��ذي��ة،  م��ن  معينة 
األ  اأج�شادنا  داخ��ل  موجود  ال�شباب  بلياقة  لاحتفاظ 
بطريقة  معها  التعامل  ي�شاعد  التي  الع�شات،  وه��و 
رغم  ال�شباب  �شنوات  بحيوية  الح��ت��ف��اظ  على  �شليمة 

التقدم يف ال�شن.
اأنغو فروبوزه، من كلية الريا�شة  ويو�شح الربوفي�شور 
مبدينة كولونيا، هذا الأمر يف ت�شريحات لوكالة الأنباء 
الأملانية بقوله: "تتجدد خايا الع�شات ب�شكل م�شتمر 
ول تعي�س عادة اأكر من 15 عاما. لكن هذه الع�شات 
بحاجة للقيام بوظيفة معينة كل يوم، فالع�شات التي 
يتم ا�شتخدامها توا�شل النمو اأما تلك التي ل ت�شتخدم 

فاإنها ت�شمحل".
باملئة من   10 الثاثني نفقد ح��وايل  بلوغ  وبداية من 
قوة الع�شات نتيجة عدم حتريكها ب�شكل منتظم، وهنا 

تلعب الريا�شة املنتظمة وحدها الدور الأ�شا�شي يف احلد 
من زيادة الأن�شجة الدهنية. الأمر اجليد يف هذه امل�شاألة 
معني  لوقت  يحتاج  ل  الع�شات  بتدريب  البدء  اأن  هو 
فاتت مهما  قد  الفر�شة  اإن  القول  وبالتايل فا ميكن 
بلغ عمر الإن�شان. ووفقا لتقرير وكالة الأنباء الأملانية، 
فقد اأظهرت درا�شة اأملانية اأن التدريب املنتظم للع�شات 

يوؤدي مل�شاعفة قوة الع�شات خال �شنة واحدة.
الطريقة املثالية للتمرين

اإذ  كبري  لوقت  اأو  ملجهود  الع�شات  مترين  يحتاج  ل 
اليومية  احلياة  ب�شهولة يف  التدريبات  دمج هذه  ميكن 
دون اأي عبء اإ�شايف، فا�شرتاحة الغداء اأثناء العمل تكفي 
�شواء م�شيا على  القيام بجولة  اإذ ميكن خالها  متاما 
ب�شكل  العمل  مكان  ح��ول  ال��دراج��ة  بركوب  اأو  القدمني 
للحركة  بحاجة  الع�شات  اإن  اخل��رباء  ويقول  يومي. 
مرة واحدة على الأقل ملدة 30 دقيقة، وميكن دمج هذه 
احلركة يف احلياة اليومية ب�شهولة دون احلاجة لزيارة 
نف�شه حتتاج  ال��وق��ت  ال��ري��ا���ش��ي��ة. يف  الأل���ع���اب  ���ش��الت 
الع�شات ملا يعرف بتدريبات احلرق، مبعنى اأن ت�شعد 
امل��ث��ال، لأن  �شبيل  م��رة واح��دة على  ال�شلم  درجتني من 

الع�شات بحاجة لعبء اإ�شايف بني احلني والآخر.
ن�����ش��ي��ان م��رح��ل��ة ال�شرتخاء  ع����دم  اأي�����ش��ا  امل���ه���م  وم����ن 
و�شائل  ال�شاونا  اأو  ال�شاخن  احلمام  وميثل  للع�شات. 

منا�شبة لتنعم الع�شات بال�شرتخاء الذي حتتاجه.

ماذا يح�سل عند و�سع اخلل اأثناء غ�سل املالب�س؟
املنتجات  اأه��م  اخل��ل من  ُيعترب 
املنزلية واأكرها تعدداً للمهام. 
كما اأّن هذا ال�شائل الطبيعي هو 
خمتلفة  منزلية  ملنتجات  بديل 
ق�����ائ�����م�����ة ع�����ل�����ى امل���������واد 
ئية  لكيميا ا

اإىل  ف����ب����الإ�����ش����اف����ة  ال�����������ش�����ارة. 
الطبخ  جم����ال  يف  خ�����ش��ائ�����ش��ه 
ميكن ا�شتخدام اخلل يف الغ�شيل 
عند  يح�شل  م��اذا  اإليكم  اأي�شاً! 
م��ي��اه غ�شل  اإىل  اخل���ل  اإ���ش��اف��ة 
البقع  اخل�����ّل  ي���زي���ل  امل���اب�������س: 
ال�شعبة الناجتة عن ال�شل�شات 
وبقع ال�شوكولته. كّل ما يجب 
فعله هو و�شع املاب�س املت�شخة 
ن�شف  م���ع  امل���ي���اه  يف 
ك��وب من اخلّل 
الأب�������ي���������������س 
�شاعة  مل������دة 
ت������ق������ري������ب������اً 
غ�شل  ث�������ّم 
امل����اب���������س 

ب��ال��ط��ري��ق��ة الع��ت��ي��ادي��ة. مينع 
ودخ���ان  ال��ت��ع��رق  رائ��ح��ة  تغلغل 
لتفادي  املاب�س.  اإىل  ال�شجائر 
ال��ك��ري��ه��ة �شبوا  ال���روائ���ح  ه���ذه 
الأبي�س  اخل������ّل  م����ن  ال���ق���ل���ي���ل 
ل�شائل  امل��خ�����ش�����س  ال�������درج  يف 
ي�شاعد  الغ�شالة.  يف  التنظيف 
يف اإزال������ة وب����ر احل���ي���وان���ات عن 
بت�شغيل  ق�����وم�����وا  امل����اب���������س. 
كوب  ن�شف  واأ�شيفوا  الغ�شالة 
من اخلّل الأبي�س اإىل ال�شابون 

ال�شائل. النتيجة م�شمونة!
الناجتة  ال�شفراء  البقع  يزيل 
بيا�س  وي���ع���ي���د  ال����ت����ع����رق  ع�����ن 
م��ا عليكم فعله  ك��ّل  الأن�����ش��ج��ة. 
ه���و ن��ق��ع امل��اب�����س امل�����ش��ف��رة يف 
باخلّل  املمزوجة  الدافئة  املياه 
الأب��ي�����س مل���دة 20 دق��ي��ق��ة قبل 

بروتينات طبيعية و�سحية 
لع�ساق ريا�سة كمال الأج�سام
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�ش�ؤون حملية

يف جمل�س حممد بن ركا�س الرم�ساين باليحر

التكافل الجتماعي .. والعمل التطوعي .. و�سناع الأمل.. عنا�سر هامة ت�سهم يف ترابط املجتمع
دعوة لتوعية طالب املدار�س واجلامعات ليكون العمل التطوعي �سلوكا ح�ساريا يوميا

•• العني-الفجر:
ت�صوير- حممد معني:

التطوعي  والعمل  الجتماعي..  التكافل 
يف  هامة  عنا�شر  كلها  الأم���ل..  و�شناع   ..
واأكر  اأك��ر قوة  املجتمع  لي�شبح  تكوين 

�شابة يف مواجهة التحديات.
الكل اأجمع على اأن التما�شك الأ�شرى هو 
اأم��ة وم��ن هنا جاءت  �شمام الأم���ان لأي��ة 
ت��ل��و الأخ������رى لت�شب  امل����ب����ادرات واح�����دة 
املوؤ�ش�س  بداأها  املجتمع..  بناء  يف  جميعها 
زايد لتتوا�شل اإىل يومنا هذا لت�شكل لبنة 

جتعل البنيان اأكر قوة  واأكر �شابة .
ك���ل ه���ذه ال��ع��ن��ا���ش��ر ك��ان��ت حم���ور نقا�س 
رم�شاين جمعه جمل�س ال�شيخ حممد بن 
ركا�س العامري الذي يتخذ  من منطقة 
لي�شاركه  له  مكانا  العني  مبدينة  اليحر 
اليحر  اأب��ن��اء  م��ن  العديد  املجل�س  ه��ذا  يف 
واأبناء القبيلة الواحدة يف مقدمتهم الأبن 
الأكرب لل�شيخ حممد بن ركا�س العامري 
وطني  جمل�س  ع�شو  وه��و  �شامل،  ال�شيخ  
التطوعي  العمل  يف  كبري  ب��اع  ول��ه  �شابق 
اأخرها حملة )حياتي اأهم من ات�شالتي( 
والتي �شارك فيها  العديد من املتطوعني 
ط��اف��وا ال��ك��ث��ري م��ن الأم���اك���ن ل��ي��ك��ون من 
الطاب  حلث  واملدار�س  اجلامعات  بينها 
والطالبات للمحافظة على اأنف�شهم اأثناء 
قيادة ال�شيارات بعدم التحدث  يف التليفون 

حلمايتهم وحماية الآخرين .
ال�شيخ  امل��ج��ل�����س  اإ����ش���ارة م��ن ���ش��اح��ب  ويف 
التكافل  اأن  – ق����ال  رك���ا����س  ب���ن  حم��م��د 
التطوعي قدمي قدم  والعمل  الجتماعي 
ال��زم��ان ول��ك��ن رمب��ا تختلف ���ش��ورت��ه مع 

تقدم كل ع�شر .
م�شريا اإىل اأنه يف املا�شي كانت الإمكانيات 
ع��ل��ى اجلميع  ي��ت��وج��ب  حم������دودة وك�����ان 
التعاون من اأجل ا�شتمرار احلياة ويف هذا 
اأمثلة كثرية ومنها  يف رم�شان على �شبيل 
مائدة  ح��ول  يلتفون  اجلميع  ك��ان  امل��ث��ال 
واحدة وكل واحد ياأتي مبا يجود به ومل 
الأفطارفقط  م���ائ���دة  ع��ن��د  ه���ذا  ي��ت��وق��ف 
اأي�����ش��ا يف الأع���را����س ح��ي��ث يتعاون  ول��ك��ن 
زفاف  لإمت��ام  امل�شاعدات  بتقدمي  اجلميع 
اأحد اأبناء القبيلة وكذلك يتقا�شم اجلميع 
يف ال��زروع وثمار النخيل ل�شمان ح�شول 
ا�شتمرار  م���ن  م���ا مي��ك��ن��ه  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
ال��دخ��ل يف ذلك  احل��ي��اة ون��ظ��را ملحدودية 
ال��وق��ت وق��ب��ل ظ��ه��ور النفط ك��ان الأف���راد 
ليح�شل  ال��ن��وق  حليب  اأي�شا  يتقا�شمون 
الذي  احلليب  على  ناقة  لديه  لي�س  م��ن 

يكفيه هو واأبنائه .
كما يتبادل اجلميع املنفعة ويف اإ�شارة اإىل 
اأن   : حممد  ال�شيخ  يقول  احلياة  �شعوبة 
الرحلة اإىل اأبوظبي اأو دبي كانت  ت�شتغرق 
ما يقرب من �شتة اأيام وكان هذا من اأجل 
الحتياجات   و�����ش����راء  "ال�شخام"  ب��ي��ع 
وال����ع����ودة ب��ه��ا ل��ي��ح�����ش��ل ك���ل واح�����د على 

متطلباته . 
كثريا حيث حتولت  يختلف  الآن  والأم��ر 

ال�شابق  يف  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال��ي��ح��ر  منطقة 
لت�شبح  املتباعدة  البيوت  م��ن  جمموعة 
التابعة  املناطق  اأهم  تعد من  الآن مدينة 
والوحدات  امل��دار���س  لت�شم  العني  ملدينة 
موؤكدا  احلياة  مقومات  وجميع  ال�شحية 
على اأن الأمر اختلف كثريا ورمبا ل يعرف 

اجليل احلايل كل هذه ال�شعوبات .
الكثري  ق��دم  املوؤ�ش�س  زاي��د  اأن  اإىل  م�شريا 
من اأجل اأن ي�شبح �شعبه يف هذا امل�شتوى 
النهج  نف�س  ع��ل��ى  لي�شري   .. احل��ي��اة  م��ن 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
" حفظه اهلل"  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  واإخ���وان���ه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  الإم���ارات 
بن  زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
ويف اإ�شارة من ال�شيخ �شامل بن حممد بن 
الوطني  املجل�س  ع�شو  العامري  رك��ا���س 
من  كبرية  م�شاحة  اأع��ط��ى  وال���ذي  �شابقا 
ال�شباب  وت�شجيع  التطوعي  للعمل  وقته 
واأن  لبد  التطوعي  العمل  اأن  قال  عليه- 
يتحول اإىل �شلوك يومي وهذا ما حر�س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  عليه 
ال�شباب  ط��ال��ب  ع��ن��دم��ا  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
من  التطوعية  الأع���م���ال  يف  ب��الن��خ��راط 
نرى  اأ�شبحنا  حتى  املجتمع  خدمة  اأج��ل 
ال��ي��وم ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��ب��اب وق���د ب���ادروا 
تخدم  تطوعية  جمموعات  يف  للم�شاركة 
ال��وط��ن وحت��اف��ظ ع��ل��ي��ه م���وؤك���دا ع��ل��ى اأن 
�شلوك  ي�شبح  ع��ن��دم��ا  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
التكالية  عن  بعيدا  الأف���راد  ل��دى  يومي 

يت�شافر اجلميع من اأجل تقدمي اخلدمة 
لاآخر وي�شبح املجتمع اأكر توافقا .

وقال اأن قيادتنا يف الإمارات تنبهت مبكرا 
التاأكيد  ليتم  الجتماعي  العمل  هذا  اإىل 
اإىل  اإ�شافة  واجلامعات  امل��دار���س  يف  عليه 
ح��ث الأ���ش��ر ع��ل��ى ت��وع��ي��ة اأب��ن��ائ��ه��م ليكون 
ال�شلوك  م���ن  ج�����زءا  ال��ت��ط��وع��ى  ال��ع��م��ل 
الأبناء  ب���ني  ت��ن��اف�����ش��ا  ل��ن��ج��د  احل�������ش���اري 
اأن قيادتنا يف  امل�شاركة يف ه��ذا وق��ال  على 
الإمارات مل تتوقف  عند حدود الإمارات 
بل تخطت هذا ويظهر هذا بو�شوح يف دور 
اأعماله  توا�شلت  ال��ذي  الأح��م��ر.  ال��ه��ال 

رمبا جلميع دول العامل .
وج��اءت اأخ��ريا م��ب��ادرة �شناع الأم��ل التي 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأطلقها �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
لت�شتقطب  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  جم��ل�����س 
اأ�شبحت  حتى  العامل  بلدان  من   العديد 
الإمارات يف بوؤرة اهتمام الكثريين ليكون 
عام اخلري هو الإط��ار ال��ذي يحت�شن كل 

هذه الفعاليات اخلريية .
واأ�شاف ال�شيخ �شامل بن ركا�س العامري 
من  التطوعية  الفعاليات  ه��ذه  م��ث��ل   اأن 
�شاأنها اأن ت�شهم يف اإي�شال ال�شعادة للجميع 
ومن هنا كانت وزارة ال�شعادة التي اأراد لها 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ر�شم  يف  هاما   عاما  تكون  اأن  مكتوم  اآل 
يكون  اأن  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
اأ�شعد �شعب يف العامل  �شعب الإم��ارات هو 
وهو ما مت الإعان عنه وقت اإطاق هذه 

املبادرة .

اإ�شارة من حممد بن �شيف بن نعيف  ويف 
العامري ، قال : اأن اأهم ما مييز الإمارات 
اأن �شعبها ميثل اأ�شرة واحدة يدرك متاما 
ي�شكل  ال���ذي  الجتماعي  التكافل  معني 
العمل التطوعي جزء هام منه واأكد على 
اأن الكثري من الأمور يتم حلها بني الأ�شرة 
اإيل   الأف��راد ل يلجئون  اأن  الواحدة حتى 
املحاكم يف الكثري من الأم��ور التي تتعلق 
ه��ذا هو  احل��ك��م يف  ي��ك��ون  بحياتهم فقط 

لكبري العائلة الذي يرت�شيه اجلميع.
غريب  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  م���ن  م���داخ���ل���ة  ويف 
القدمي  ه���و  ال��ت��ك��اف��ل  اأن  ق���ال  ال��ع��ام��ري 
اأن  حيث  �شورته  تختلف  ول��ك��ن  اجل��دي��د 
اإىل  احلياة قدميا كان ب�شيطة ول حتتاج 
ك��ل ه���ذه ال��ت��ع��ق��ي��دات وم���ع ت��ط��ور احلياة 
والعمل  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ك���اف���ل  اأ����ش���ب���ح 
اأم������ران ه���ام���ان وع��ل��ى �شبيل  ال��ت��ط��وع��ي 

اأحد  دي���ن  ل�����ش��داد  القبيلة  جتتمع  امل��ث��ال 
عدد  اإىل  املبلغ  ه��ذا  ي�شل  ورمب���ا  اأبنائها 
الأ�شرة  ب��ني  التكافل  ول��ك��ن  امل��اي��ني  م��ن 
�شداد  على  التفاق  اإىل  يدفعهم  الواحدة 

هذا املبلغ دون املطالبة برده.
ب���ن ركا�س  ���ش��امل  اإ�����ش����ارة م���ن ح��م��د  ويف 
واملالية  الإدارة  در�����س  ال����ذي  ال���ع���ام���ري 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  كاليفورنيا  بجامعة 
باأمريكا  درا���ش��ت��ه  بحكم  ق��ال  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأمر هام  التطوعي  العمل  اأن  �شاهد ومل�س 
عمل  يف  ي�شارك  ال��ذي  ال�شخ�س  اأن  حتى 
�شمن  تقدم  �شهادة  على  يح�شل  تطوعي 
املوؤ�ش�شات  اإح�����دى  يف  ت��ع��ي��ن��ه  م�����ش��وغ��ات 
وت��ع��ط��ى ل��ه الأول���وي���ة مل�����ش��ارك��ت��ه يف عمل 
الكثريون  ي��ت�����ش��اب��ق  ه��ن��ا  وم����ن  ت��ط��وع��ي 
التطوعية  الأعمال  يف  امل�شاركة  اأج��ل  من 
ال�شيخ  ال�شمو  مبادرة �شاحب  اأن  واأ�شاف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم )�شناع الأمل( 
ك���ان���ت ل��ه��ا ب�����ش��م��ت��ه��ا ل��ي�����س يف الإم������ارات 
وح��ده��ا ب��ل ام��ت��دت اإىل ال��ك��ث��ري م��ن دول 
العامل وهذا ميثل �شيء عظيم لاإمارات 
اإىل امل�شاركة  و�شبعها ودعا جميع ال�شباب 
يف الأعمال التطوعية التي تخدم الوطن 

وت�شاهم يف اإثراء املجتمع.
العامري  عبداهلل  �شالح  اأكد  جانبه  ومن 
على اأن �شعب الإمارات بطبيعته مت�شامن 
مع بع�شه البع�س ومل يكن  هذا حديثا بل 
منذ القدم وت�شاعف التكافل والت�شامن 
م��ع ظ��ه��ور ال��ن��ف��ط لتمتد ي��د اخل���ري اإىل 
اأ�ش�شه زايد  خارج حدود الدولة وه��ذا  ما 
لتكون الإمارات عاما م�شيئا يف جمالت 

اخل���ري ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح ل���دى الإم������ارات عام 
يعرف بعام اخلري.

تاأكيد قال �شلطان حممد بن ركا�س  ويف 
الذي در�س القانون اأن ال�شباب عليهم دور 
اإث��راء مثل هذه اجلوانب ليكون  كبري يف 
اإىل  م�شريا  التطوعي  العمل  بينها  م��ن  
العطاء  على  ق��وة  الأك���ر  ه��م  ال�شباب  اأن 

خا�شة يف العمل التطوعي.
العامري  �شامل عمر  اإ���ش��ارة من عمر  ويف 
ل��دي��ه��م �شفة  ع���ام  ب�شكل  ال��ع��رب  اإن  ق���ال 
ال��ت�����ش��ام��ن الج��ت��م��اع��ي والإم������ارات جزء 
من هذا العامل العربي ومن  هنا مل يكن 
اأن يكون لدى الإم��ارات العديد  م�شتغربا 
الإطار  ه��ذا  التي ت�شب يف  امل��ب��ادرات  م��ن 
التي  العمل  �شناع  م��ب��ادرة  كانت  واأخ��ره��ا 

�شارك فيها العديد من دول العامل .
اأن  البلو�شي  حممد  اآدم  قال  مداخلة  ويف 
ي�����ش��ع��ون لإ�شعاد  ���ش��ي��وخ وق����ادة الإم������ارات 
�شعبهم وهذا وا�شح يف جميع ت�شريحات 
القادة ومن هنا يكون حب الوطن والولء 
له وقال اأن التطوع �شلوك ح�شاري يجب 
واملدر�شة  الأ����ش���رة  داخ����ل  ع��ل��ي��ه  ال��ت��اأك��ي��د 
عام  ب�شكل  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واجلامعة 
ال�شلوك عندما يكون  اأن هذا  اإىل  م�شريا 
هو ال�شائد �شوف يتقدم املجتمع ول يلتفت 

اإىل من يريدون اأن يوقفوا م�شريته .
ويف اإ�شارة من اأحمد �شامل حربي العامري 
ق��ال اأن ال��ت��ط��وع ي��خ��دم ���ش��رائ��ح ك��ب��رية يف 
امل��ج��ت��م��ع وم���ن ه��ن��ا ت���اأت���ي اأه��م��ي��ت��ه ودعا 
ال�شباب اإىل التوا�شل يف هذا الإطار الذي 
يخدمهم بالدرجة الأوىل وينعك�س اإيجابا 

على جمتمعهم.
ب����ن ركا�س  ����ش���امل  ����ش���امل حم���م���د  واأك�������د 
دعم  ي�شارك مع زمائه يف  اأن��ه  العامري 
مبادرات الهال الأحمر وقال اأن اجلميع 
لديه قناعة باأن ما يقدمونه هو من اأجل 
الوطن .. ويف اإ�شارة من علي العقيل قال 
اأن �شعب الإمارات ي�شري على نف�س املبادئ 
التي ر�شمها له املوؤ�ش�س زايد وكلها ت�شب 
يف جمال اخلري وعندما يتم الإعان عن 
عام اخلري فاإنه مل ياأتي من فراغ ولكن له 
زايد  املوؤ�ش�س  الأوىل  لبناته  و�شع  اأ�شا�س 
ويف مداخلة قال خالد عبد اهلل العامري 
لب���د م��ن تكثيف ال���دع���وة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الأعمال التطوعية التي يكون لها مردود 

اإيجابي على املجتمع. 
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د ع��ب��د اهلل ال��ك��ع��ب��ي وهو 
حمامي وم�شت�شار قانوين وله اهتمامات 
كبرية بالعمل التطوعي : قال اأن املوؤ�ش�شات 
اخل��ريي��ة ال��ت��ي ت��ت��ف��رد ب��ه��ا الإم�����ارات عن 
غ��ريه��ا م��ت��ع��ددة وم��ن��ه��ا ال��ه��ال الأحمر 
اأن  ال��ف��رد  ي�شتطيع  امل���ث���ال-  �شبيل  ع��ل��ى 
ي�شارك من خالها- واآخر هذه املبادرات 
من  اأه��م  )حياتي  كانت  العني  مدينة  يف 
ات�شالتي( التي �شهدت اقبال كبريا على 

م�شتوى الأفراد واملوؤ�ش�شات.
الرم�شاين  امل��ج��ل�����س  ا���ش��ت��ط��اع  وق���د  ه���ذا 
اأن  الليل  منت�شف  ق��رب  اإىل  ام��ت��د  ال���ذي 
يف  ت�شهم  التي  النقاط  من  الكثري  ي�شع 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال����ذي ي��خ��دم املجتمع 
ليتوافق كل هذا مع ا�شرتاتيجية الدولة 

يف جمال حر�شت القيادة عليه. 



وعلى  الطعام  باأ�شناف  امل��ائ��دة  متتلئ  رم�شان  �شهر  يف 
حمببة  وج��ب��ة  فهو  طهيه،  ط��رق  مبختلف  الأرز  راأ���ش��ه��ا 
للجميع ول غنى عنه على املائدة، لكن قد نعيد النظر يف 

نوعية الأرز الذي نتناوله اإذا ما عرفنا املزيد عنه.
اأن  الأمريكية  التغذية  جملة  اأجرتها  درا�شة  اأك��دت  فقد 
املعتمدة  ال��وج��ب��ات  يف  ال�شحي  اخل��ي��ار  ه��و  ال��ب��ن��ي  الأرز 
ب�شكل رئي�شي على الأرز والأرز البني هو اأحد اأ�شكال الأرز 
التق�شري  او  التكرير  لعملية  يتعر�س  مل  ولكنه  الأبي�س 
فالأرز الأبي�س العادي الذي نقوم ب�شرائه يتم نزع ق�شرته 
يف  ال�شرب  عملية  خال  عنه  النخالة  واإزال��ة  اخلارجية 
م�شارب الأرز للح�شول على اللون الأبي�س النقي الذي 
ان��ه ي��رم��ز ل��رق��ي وج���ودة الأرز ولكن  ك��ان يعتقد ق��دمي��ا 
بهذه الطريقة يفقد الأرز قيمته الغذائية ويتم جتريده 
والربوتني  واملغني�شيوم  كالكال�شيوم  املهمة  العنا�شر  من 
والأل���ي���اف وف��ي��ت��ام��ني B1 وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم وغ��ريه��ا من 
العنا�شر املغذية التي حتتويها النخالة، ومن املعروف اأن 
هذه الألياف لها دور كبري يف عملية اله�شم واحلفاظ على 
م�شتويات �شكر الدم ثابتة مما يقي اجل�شم من خماطر 

الإ�شابة بال�شكر واحلفاظ على وزن �شحي �شليم.
التي  الغذائية  الناحية  الرئي�شية من  الأ�شباب  اأحد  هذه 
جتعل الأرز البني خياراً �شحياً ملائدة الإفطار يف رم�شان، 
اأن متنحك ال�شبع  فالألياف الغذائية لديها القدرة على 
كما  ال����دم،  يف  ال�شكر  م��ع��دل  ث��ب��ات  ب�شبب  اأط����ول  ل��وق��ت 
اإىل  وبالإ�شافة  اله�شم  عملية  كفاءة  زي��ادة  على  ت�شاعد 

ذلك فلاأرز البني فوائد �شحية اأخرى منها:

االأرز البني ي�ساعدك يف حماوالت فقدان الوزن:
 الأرز البني غني بالألياف املفيدة التي ت�شهم يف احلفاظ 
ب�شكل  وظيفتها  اأداء  م��ن  ومتكنها  الأم��ع��اء  �شحة  على 
�شليم و�شحي مما ي�شاهم يف زي��ادة كفاءتها 
وقدرتها على ه�شم الطعام، كما 
من  حمتواه  ي�شاهم 
لياف  الأ

يف ال�شعور بالمتاء وال�شبع �شريعاً وبالتايل يعزز عملية 
البني،  الأرز  تناول وع��اء واح��د من  ال��وزن، فبعد  فقدان 
ت�شعرين بالمتاء وال�شبع. مما ي�شاهم يف خف�س كمية 

الطعام التي تتناولينها يف الوجبة.
 

غنى مبحتواه من ال�سيلينيوم :
لاأك�شدة  وم�����ش��ادة  للج�شم  ���ش��روري��ة  م���ادة  ال�شلينيوم   
ويت�شبب نق�شه زيادة ن�شبة التعر�س لأمرا�س ال�شرطان 
املفا�شل  والتهاب  اللتهابات  وح��الت  القلب  اأم��را���س  و 

الروماتيزم.

غني باملغن�سيوم : 
باملئة   80 اأكر من  البني مينحك  الأرز  كوب واحد من 
املعدن  وه��ذا  املنغنيزيوم،  من  اليومية  احتياجاتك  من 

ج���������������ش�������م ي�������ش���اع���د 

الإن�شان على تكوين الأحما�س الدهنية الهامة التي تقوم 
باإنتاج الكولي�شرتول املرتفع الكثافة املفيد ل�شحة ج�شم 
و  الع�شبي  ل�شحة اجلهاز  اأي�شا  اأن��ه مفيد  كما  الإن�شان، 

اجلهاز التنا�شلي.

االأرز البني يتمتع بقيمة غذائية:
 بعك�س الأرز الأبي�س، الذي يفتقر للقيمة الغذائية فالأرز 
البني مل يفقد قيمته الغذائية لحتفاظه بخوا�شه كاملة 
وت�شري الدرا�شات اأن حتويل الأرز البني اإىل اأبي�س يفقده 
باملائة،   60 B3 ،ومن احلديد  باملائة من فيتامني   67
الفو�شفور،  كمية  ون�شف  املنجنيز،  معدن  كمية  ون�شف 
وجميع الألياف الغذائية والأحما�س الدهنية الأ�شا�شية.

 وبالتايل فالأرز البني يعترب من احلبوب الكاملة ووفقاً 
م��ن احلبوب  اأ���ش��ب��وع��ي��ة  ���ش��ت��ة ح�ش�س  ف����اأن  ل��ل��درا���ش��ات 

الدموية  الرت�شبات  تراكم  تقلل من  اأن  الكاملة ميكن 
ن�شبة  وارتفاع  القلب  باأمرا�س  الإ�شابة  وتقليل فر�س 

الكولي�شرتول يف الدم.

 غني مب�سادات االأك�سدة:
 يعترب الأرز البني م�شدر مهم 
وبالتايل  ل��اأك�����ش��دة  م�����ش��اد 
احلرة  ال�شوارد  يقاوم  فهو 

التي ت�شبب خلل وتلف 
والإ�شابة  اخلايا  يف 
مب����خ����ت����ل����ف اأن�������������واع 

ال�شرطان.

يييوفيير  الييبيينييي  االأرز 
حيييميييايييية ميييين �ييسييرطييان 

القولون: 
ك��م��ا ذك���رن���ا ف������الأرز ال��ب��ن��ي غني 
وقاية  عامل  وه��و  بال�شيلينيوم 
�شد الإ�شابة ب�شرطان القولون 
حمتواه  غ��ن��ى  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

يح�شل  ح�����ي�����ث  ب�������الأل�������ي�������اف 
من  باملائة   14 على  ال�شخ�س 

لاألياف  اليومية  الحتياجات 
عن طريق كوب واح��د من الأرز 

املطبوخ. وحتمي الألياف الغذائية 
م���ن الإم�������ش���اك وت��ع��م��ل اأي�������ش���ا على 

امل����واد امل�شرطنة  ال��ق��ول��ون م��ن  ح��م��اي��ة 
وت�شاهم يف طرد ال�شموم خارج الأمعاء.. 
ت�شاعد  الأل��ي��اف  اأن  اإىل  الدرا�شات  وت�شري 
لل�شرطانات  امل�شببة  امل��واد  على  الق�شاء  على 

القولون  اللت�شاق بخايا  ومنعها من  الت�شمم  وحالت 
كما يحتوي الأرز البني على العنا�شر املهمة التي ت�شمن 
ا�شتقرار و�شامة عملية اله�شم ، واحلماية من الإ�شابة 
ب�شكل  وظيفتها  اأداء  على  الأم��ع��اء  وت�شاعد  بالإم�شاك، 

�شليم و�شحي.

االأرز البني يقي من االإ�سابة بال�سكري: 
على عك�س الأرز الأبي�س، يحتوي الأرز البني على الألياف 
يف  ال�شكر  ن�شبة  ا�شتقرار  على  احلفاظ  على  ي�شاعد  مما 
منتظمة  وبطريقة  ب��ب��طء  ال�شكريات  ي��ف��رز  لأن���ه  ال���دم، 
يف  ال�شكري.  ملر�شى  واأف�����ش��ل  �شحي  خ��ي��ار  فهو  وب��ذل��ك 
حني اأظهرت درا�شات يف اآ�شيا وجود عاقة بني ا�شتهاك 
الأرز الأبي�س وخطر الإ�شابة مبر�س ال�شكري من النوع 
اأن  اأو �شكري البالغني، واأثبتت الأبحاث اجلديدة  الثاين 
الأفراد الذين يتناولون وجبتني اأ�شبوعياً على الأقل من 
الأرز البني ميكن اأن يقللوا من فر�س اإ�شابتهم مبر�س 

ال�شكري النوع الثاين بن�شبة ت�شل اإىل 11 باملائة.
بالإ�شافة اإىل اأن اإطاق ال�شكر يف الدم ببطء ي�شهم 
يف ال�شعور بال�شبع لفرتة اأطول وعدم ال�شعور باجلوع 
مما  الوجبة،  تناول  من  ق�شرية  ف��رتة  بعد  ال�شديد 

ي�شاعد يف اإتباع الأنظمة ال�شحية و�شبط الوزن.

يتمتع �شهر رم�شان بطقو�س خا�شة تتمثل ب�شكل اأ�شا�شي يف 
مائدة  حول  العائلية  والتجمعات  وامل�شروبات  الطعام  نوعية 
الإف���ط���ار، وم���ن اأه���م ال��ط��ق��و���س ال��ت��ي ل غ��ن��ى عنها يف �شهر 
الإفطار  على  املنع�شة  الرم�شانية  امل�شروبات  تناول  رم�شان 
و�شحية  غذائية  بفوائد  امل�شروبات  ه��ذه  وتتمتع  وال�شحور، 
ال�شكر  كمية  تقليل  �شرط  نباتية  م�شادر  من  اأنها  خ�شو�شاً 
وارتفاع  ال��وزن  زي��ادة  ت�شبب  امل�شتخدم يف حت�شريها حتى ل 

�شكر الدم اإىل م�شتويات �شارة.
ال�شهر  مل�شروبات  ال�شحية  الفوائد  بع�س  على  معاً  لنتعرف 

الكرمي:

العرق�سو�س 
منذ قدمي الأزل اأدرك امل�شريون القدماء فوائد العرق�شو�س 

ف��ا���ش��ت��خ��دم��وه ل��ع��اج ح����الت الربد 
وال�شعال،  والأمعاء  الكبد  واأمرا�س 
وا�شيا  و�شوريا  ي��زرع يف م�شر  وه��و 

ال�شغرى.
مراجعه  يف  �شينا  اب���ن  ذك���ر  وق���د 

اأمرا�س  العرق�شو�س يف عاج اجلروح وتنقية  الطبية فوائد 
ال�شدر والتنف�س وعاج التهاب املعدة والكلى والكبد، ولكن ل 
ين�شح بتناول العرق�شو�س ملر�شى ارتفاع �شغط الدم اأو ف�شل 

القلب.

الكركديه
ين�شح الأطباء ب�شرب الكركديه ملا له من خوا�س يف خف�س 
�شغط الدم وفائدته كمرطب ومن�شط وم�شاعد على اله�شم 
ومنظف لل�شموم وملني ومفيد لأوجاع ال�شدر ول�شعف املعدة 
والتهاب املفا�شل والروماتيزم والنقر�س واملغ�س الكلوي، اإل 
الق�شور  مر�شى  ي�شر  ا�شتخدامه  يف  والإ���ش��راف  الإك��ث��ار  اأن 
تكوين  علي  ت�شاعد  اأم��اح  علي  لحتوائه  الكلي  وظائف  يف 

احل�شوات . 
وقد عرف الفراعنة زراعة نبات الكركديه وا�شتخدموا اأزهاره 
�شمن بع�س الو�شفات العاجية وبالأخ�س ك�شراب م�شكن 
لآلم الراأ�س وكطارد 
ل���������ل���������دي���������دان 
وك���ذل���ك يف 

عاج ت�شلب ال�شرايني واأمرا�س املعدة والأمعاء.

اخلروب 
ال���داف���ئ يف ع����اج النزلت  امل����اء  ي��ف��ي��د م��ن��ق��وع اخل�����روب يف 
ال�����ش��دري��ة واحل��م��ى ف��ه��و ذو ق��ي��م��ة ح��ي��وي��ة ع��ال��ي��ة كمرطب 

ومعادل حلمو�شة املعدة ومن�شط لإفراز املرارة.

قمر الدين  )اأو �سراب امل�سم�س (
امل�شم�س  ال��دي��ن ع��ب��ارة ع��ن رق��ائ��ق جمففة م��ن  ���ش��راب قمر 
الطبيعي، ابتكر هذه الطريقة يف ت�شنيعه اأهل ال�شام حلفظ 
بع�شر  وي�شنع  الف�شاد،  من  مو�شمه  بق�شر  املعروف  امل�شم�س 
النار،  ع��ل��ى  وت��غ��ل��ى  ال�شكر  اإل��ي��ه��ا  ي�����ش��اف  ث��م  امل�شم�س  ث��م��ار 
الزيتون  األ��واح خ�شبية مدهونة بزيت  وبعد ذلك ت�شب على 
وتلف  اأن جتف متاًما، وبعدها تقطع  اإىل  لل�شم�س  وتتعر�س 

على �شكل طبقات رقيقة ت�شمى قمر الدين.
اأما الع�شري الرم�شاين ال�شهري في�شنع بتقطيع �شرائح قمر 
الدين اجلاهزة اإىل اأجزاء �شغرية ثم تنقع يف ماء �شاخن ليوم 
وميكن  الرغبة.  ح�شب  ال��زه��ر  وم��اء  ال�شكر  وي�شاف  واح���د، 

ال�شتعا�شة عن نقعه بغليه على نار متو�شطة حتى يذوب.
ويتمتع �شراب قمر الدين بقيمة غذائية كبرية، تعو�س 
ال�شيام.  ن��ه��ار  اأث��ن��اء  فيتامينات  م��ن  ف��ق��ده  م��ا  ال�شائم 
فهو يعطي اجل�شم كميات وفرية من العنا�شر الغذائية 
املهمة مثل الفيتامينات )اأ( و )ج( واملواد الدهنية 
الفو�شفور  وخ���ا����ش���ة  وامل���ع���دن���ي���ة  وال��ن�����ش��وي��ة 
واملغني�شيوم والكال�شيوم، وي�شاعد على تقوية 
الأع�������ش���اب، وف��ت��ح ال�����ش��ه��ي��ة، وزي�����ادة مناعة 
اجل�شم �شد الآفات والأمرا�س املعدية، كما 
اجل�شم حيوية  ال��دم ومينح  ق��وة  يزيد  اأن��ه 
يحتاجها اجل�شد بعد �شيام يوم كامل. كما 
ومن�شط  اله�شم  و�شريع  ملني  بكونه  يتمتع 
به  يو�شى  الغذائية  ولفوائده  الدموية  ل��ل��دورة 
للن�شاء احلوامل والريا�شيني وامل�شابني بفقر الدم.

 
التمر هندي 

ا�شتخدم اأطباء الفر�س القدامى منقوع التمر هندي ك�شراب 
ث��م عرفت  النا�شئة عنها،  امل��ع��دة واحل��م��ي��ات  اأم��را���س  ل��ع��اج 
اأوروبا هذه الفوائد العاجية عن طريق العرب الذين حملوا 

معهم التمر هندي اأثناء الفتوحات الإ�شامية.
الأحما�س  م��ن  ك��ب��رية  ن�شبة  على  ال��ه��ن��دي  التمر  وي��ح��ت��وي 
واملغني�شيوم  وال��ف��و���ش��ف��ور  امل��ال��ي��ك،  ح��م�����س  م��ث��ل  وامل���ع���ادن 
واحلديد واملنجنيز والكال�شيوم وال�شوديوم، كما يحتوي على 
للدرا�شات احلديثة  فيتامني )ب( وعلى زيوت طيارة، ووفقاً 
فهو يحتوي على م�شادات حيوية قادرة على اإبادة الكثري من 

ال�شالت البكتريية املختلفة.
التمر  ع�شري  �شرب  على  رم�شان  �شهر  يف  ال�شائمون  ويقبل 

الهندي عند الإفطار وبعده ملفعوله يف تليني الأمعاء وتربيد 
امل��ع��وي��ة ويطرد  ك��م��ا يفيد يف ح��ال��ة ال���ش��ط��راب��ات  اجل�����ش��م، 

الك�شل.
التمر  وين�شح الأطباء باحلر�س على �شرب مقدار كاف من 
كاملعادن  مفيدة  غ��ذائ��ي��ة  عنا�شر  على  يحتوي  لأن���ه  ه��ن��دي 
والفيتامينات التي حتافظ علي �شحة الكبد وخايا اجل�شم 
، ويتميز بالعديد من الفوائد حيث اأنه فاحت لل�شهية وطارد 
للغازات وخمف�س للحرارة، كما اأنه يقي اجل�شم من ال�شموم.

 تتمتع م�شروبات رم�شان التقليدية بفوائد �شحية وغذائية 
لعائلتك  حت�شريها  ف��ر���ش��ة  بتفويت  ت��ق��وم��ي  ل  ل���ذا  ج��م��ة، 
امل�شروبات  تناول  عن  رم�شان  �شهر  يف  البتعاد  حماولة  مع 
اجل��اه��زة وال�����ش��ري��ع��ة وال��غ��ازي��ة مل��ا حت��ت��وي��ه م��ن م���واد �شارة 

وملونات و�شكريات بن�شب مرتفعة.

�شحة وتغذية
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الفوائد ال�سحية للم�سروبات الرم�سانية

مل يتعر�س لعملية التكرير او التق�سري

الأرز البني .. اخليار ال�سحي يف رم�سان
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املال والأعمال

مطارات اأبوظبي ت�سم 19 من خريجي برنامج التطوير الوطني اإىل فريق العمل امل�سرف على جاهزية العمليات ملبنى املطار اجلديد

وزارة املالية تنظم ور�سة عمل حول التطبيق العملي للمر�سوم بقانون احتادي ب�ساأن الإفال�س رقم 9 ل�سنة 2016

بتوجيهات خليفة وتنفيذا الأوامر حممد بن زايد 

افتتاح �سندوق زايد لالبتكار وريادة الأعمال يف ال�سي�سان براأ�س مال 50 مليون دولر

•• اأبوظبي-الفجر: 

برناجمها  اإىل  منت�شب   19 ل�  �شمها  عن  ام�س  اأبوظبي  مطارات  اأعلنت 
ع��ل��ى جاهزية  ب��الإ���ش��راف  امل��ك��ل��ف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اإىل  ال��وط��ن��ي  للتطوير 
العمليات وانتقالها ملبنى املطار اجلديد، والذي اأطلقته ال�شركة يف بداية 

العام احلايل ا�شتعداداً لت�شغيل مبنى املطار اجلديد.
برنامج  يف  واأدائ��ه��م  العلمية  ملوؤهاتهم  وفقا  املنت�شبني  اختيار  مت  وق��د 
التطوير الوطني ملطارات اأبوظبي. واإن ان�شمامهم لفريق العمل امل�شرف 
على جاهزية العمليات ملبنى املطار اجلديد �شيتيح لهم فر�شة التدريب 
امليداين والعملي لكت�شاب اخلربة الازمة لتمكنهم من لعب دورهم يف 

ت�شغيل مبنى املطار اجلديد عند افتتاحه.
املنت�شبني  اأبوظبي  مطارات  اإدارة  جمل�س  دعى  املجموعة  بهذه  واحتفاءاً 
املختارين اإىل اجتماع جمل�س الإدارة الأخري، والذي ُعقد يف اأحد ممرات 
الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  امي��ان��اً  وذل��ك  اجل��دي��د،  املطار  مبنى  م�شروع 

والإدارة التنفيذية بدور اجليل اجلديد وقدرته على ت�شلم الراية.
وعلق رئي�س جمل�س الإدارة، معايل املهند�س عوي�شة مر�شد املرر قائًا: 
النخبة  ل��ه��ذه  بالن�شبة  فقط  لي�س  الأه��م��ي��ة،  يف  غ��اي��ًة  النقلة  ه��ذه  تعد 
اأننا على  اأبوظبي، حيث  لنا نحن يف مطارات  اأي�شاً  بل  ال�شابة،  الوطنية 
يقني تام باأنه ل ميكننا تقدمي قطاع طريان م�شتدام اإل من خال دعم 
نقوم  فنحن  امل�شتقبل.  قادة  لي�شبحوا  املواطنة  ال�شابة  الأجيال  وتدريب 
باإن�شاء اأ�شخم مبنى مطار يف العامل، باأحدث التقنيات واخلدمات املتاحة، 

وبالتايل نحن باأ�شد احلاجة لأف�شل الكوادر للعمل فيه ل�شمان جناحه.
مرحلة  هو  اجلديد  املطار  ملبنى  وانتقالها  العمليات  جاهزية  برنامج  اإن 
فح�س واختبار كافة اأق�شام العمليات، وت�شمن النتقال ال�شل�س لها حني 

افتتاح مبنى املطار اجلديد. وقد بداأت اأعمال هذا الربنامج  يف مطلع هذا 
 14 ت�شكيل  خال  من  وذلك   ،2019 العام ا�شتعداداً لفتتاحه يف عام 

جمموعة عمل تخت�س كًا منها يف اإحدى عمليات املطار. 
ال�شاحة  عمليات  الأر���ش��ي،  واجلانب  املبنى  عمليات  املجموعات:  وت�شمل 
املن�شاآت  اإدارة  الأم��ت��ع��ة،  مناولة  نظام  ال��ط��ريان،  اأم��ن  اجل���وي،  واجل��ان��ب 
مركز  وال��ع��ق��ود،  اللوجي�شتية  وال��ت��دري��ب،  التوظيف  ال��داع��م��ة،  وامل��راف��ق 
تن�شيق  وال�شامة،  احلرائق  النتقال،  العمليات،  اختبار  العمليات،  اإدارة 

الختبارات والت�شليم، واإدارة املخاطر.

ويتم توزيع املجموعة املختارة من خريجي برنامج التطوير الوطني على  
جمموعات العمل املختلفة، كما �شيتم �شم املزيد من اخلريجني على مدار 

تقدم هذا الربنامج والقرتاب من افتتاح مبنى املطار اجلديد.
 2013 عام  الوطني يف  التطوير  برنامج  اأبوظبي  اأطلقت مطارات  وقد 
كمبادرة جلذب اخلريجيني ال�شباب وال�شابات من مواطني دولة الإمارات 
اإىل قطاع الطريان، وتدريبهم ودجمهم يف خمتلف وظائف املطار. وميتد 
الآن  حتى  ال�شركة  وقامت  الواحدة،  للدورة  �شهراً   18 على  الربنامج 

الربنامج. اإطاق  منذ  منت�شب  بجذب 92 

•• دبي -الفجر: 

نظمت وزارة املالية ور�شة عمل حول التطبيق العملي للمر�شوم الحتادي 
2016، بالتعاون مع حماكم دبي يف وقت  9 ل�شنة  ب�شاأن الإفا�س رقم 
�شابق هذا الأ�شبوع، وذلك �شمن جمموعة الور�س التدريبية التي تنظمها 
الوزارة يف اإطار متابعتها العملية ملرحلة ما بعد اإ�شدار القوانني الحتادية 
التي ت�شاهم الوزارة يف اإعدادها، كما عقدت وزارة املالية ور�شة عمل تدريبية 
24 مايو اجلاري  اأبوظبي بتاريخ  مماثلة بالتعاون مع دائرة الق�شاء يف 
بقانون  للتعريف  التدريبية  ال��ور���س  تنفيذ  مبوا�شلة  التزامها  اإط��ار  يف 

الإفا�س وال�شتفادة من املعايري احلديثة التي يت�شمنها القانون. 
وَم��ّث��ل وزارة امل��ال��ي��ة يف ور����س ال��ع��م��ل اخل��ب��ري ال��ق��ان��وين ال��دك��ت��ور ح�شام 
بح�شور  وذل��ك  املالية،  وزي��ر  معايل  ملكتب  القانوين  امل�شت�شار  التلهوين؛ 
البتدائية،  التجارية  املحكمة  رئي�س  ال�شبو�شي  حممد  القا�شي  �شعادة 
وجمموعة منتخبة من ق�شاة حمكمة البداية وال�شتئناف يف حماكم دبي 
املتعلقة  التجارية واملدنية والقواعد  القوانني  ممن لهم خربة يف جمال 

بقوانني الإفا�س. 
واأك����د ال��دك��ت��ور ح�����ش��ام ال��ت��ل��ه��وين ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ر���ش��وم الحت����ادي ب�شاأن 

الت�شريعية  للمنظومة  هامة  كاإ�شافة   2016 ل�شنة   9 رق��م  الإف��ا���س 
الإماراتية، حيث يتميز عن غريه من القوانني املرادفة له على م�شتوى 
الدول العربية وحتى م�شتوى العديد من الدول املتقدمة يف هذا املجال، 
لإع��ادة هيكلة  قانونية  اأدوات  الإفا�س وخلق  ح��الت  ملختلف  تنظيمه  يف 

اأعمال املدين وفق اإطار قانوين وا�شح. 
وقال الدكتور التلهوين: روعي عند اإعداد القانون التحديات واملتغريات 
والإقليمية  املحلية  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  على  والجتماعية  القت�شادية 
ال��ت��ي مرت  ال��ت��ج��ارب واخل���ربات  ب��ن��اء على  وال��ع��امل��ي��ة، حيث مت ت�شميمه 
بني  القانونية  املاحظات  وتبادل  الن�شو�س  تدقيق  مت  كما  الدولة،  بها 
المارات  يف  املحلية  والقانونية  القت�شادية  والهيئات  اجلهات  خمتلف 
بهدف الو�شول اإىل قانون واقعي يوفر احلماية الت�شريعية لا�شتثمارات 
ويدعم التنمية القت�شادية امل�شتدامة يف الدولة. ومن املنتظر اأن ي�شاهم 
هذا القانون يف دعم تناف�شية الدولة عاملياً وحتقيق اقت�شاد نا�شج ي�شمن 
حقوق الأفراد واملوؤ�ش�شات، ويلبي متطلبات مناذج العمل احلديثة، حيث 

يعمل على تن�شيط الئتمان ودعم الثقة يف التعامات التجارية.
وهدفت ور�شة العمل اإىل �شمان تعاون كافة اجلهات املعنية بتنفيذ القانون 
بال�شورة الأمثل وفق الأهداف التي حددها القانون، واملعايري التي تكفل 

اأف�شل النتائج التطبيقية، وذلك لتح�شني فر�س الدولة يف التقييم الدويل 
�شمن تقرير البنك الدويل وفق اأف�شل املمار�شات الدولية. وا�شتعر�شت 
ور�شة العمل اأهم امل�شائل التي يتناولها القانون من الناحية القت�شادية 
والقانونية، مع اإتاحة الفر�شة للحوار ومناق�شة �شبل التطبيق، مما يعزز 
والتطبيق  الت�شريعية  الأب��ع��اد  وال���روؤى ح��ول  تبادل اخل��ربات  من عملية 

العملي لأحكام املر�شوم الحتادي ب�شاأن الإفا�س. 
الق�شاء  دور  لبيان  الدقيقة، وذلك  امل�شائل  العديد من  الور�شة  وتناولت 
القانون، مع  التي حددها  الأه���داف  وف��ق  املطلوبة  الإج���راءات  تفعيل  يف 
القانون  منحها  التي  ل�شاحياتها  املحاكم  ممار�شة  مبنهجية  التعريف 
للق�شاة خال اإجراءات الإفا�س واملرونة املطلوبة لتقدير كافة الق�شايا 
التوازن والعدالة يف خمتلف العاقات بني  تاأخذ باعتبارها  وفق معادلة 

املدين والدائن. 
وا�شتعر�س مثال عملي عن التخل�س من حالة املديونية املفرطة عن طريق 
اإعادة الهيكلة املالية للمدين، والنقاط الواجب اعتبارها يف هذه احلالت، 
�شاملة حقوق خمتلف الأطراف، وعامل الوقت والكلفة، والعوائد املتوقعة 
واأمواله،  املدين  ممتلكات  اإدارة  و�شبل  القانونية،  الإج���راءات  اعتماد  من 

واإعادة التنظيم املايل، ودور وم�شاهمة الدائنني يف الإجراءات. 

•• غروزين- ال�صي�صان-وام: 

زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
لأوامر  وتنفيذا  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
امل�شلحة  للقوات  الع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
"�شندوق  امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  ..افتتح 
زايد لابتكار وريادة العمال" يف جمهورية ال�شي�شان 
يف العا�شمة غروزين بح�شور فخامة الرئي�س رم�شان 

قديروف رئي�س جمهورية ال�شي�شان .
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
قد كلف �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع العام املا�شي 
موؤ�ش�شة  لتاأ�شي�س  ال�شي�شانية  احلكومة  م��ع  بالعمل 
وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع  وتطوير  لدعم 
امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  حتاكي  واملتو�شطة 
لتنمية  وذل����ك  دولر  م��ل��ي��ون   50 ي��ب��ل��غ  م���ال  ب���راأ����س 
ودعم  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع  وتطوير 

القت�شاد يف جمهورية ال�شي�شان ال�شديقة.
وخال حفل الفتتاح عرب فخامة الرئي�س ال�شي�شاين 
ب��ال��غ �شكره وت��ق��دي��ره لدولة  رم�����ش��ان ق��دي��روف ع��ن 
الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعبا 
اأ�شا�شياً يف دعم  اأن دولة الإم��ارات تلعب دوراً  ..موؤكدا 

عملية التنمية القت�شادية التي ت�شهدها باده.
وق���ال ف��خ��ام��ت��ه اإن الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة دولة 
التنمية والتمكني القت�شادي  �شباقة يف دعم عمليات 
والجتماعي يف العديد من دول العامل وذلك انطاقا 
من حر�شها ال�شادق على بث وتعزيز اأ�شباب ال�شتقرار 

والأمن املجتمعي يف العامل.
لابتكار  زاي��د  �شندوق  اأن  ال�شي�شاين  الرئي�س  واأك��د 
وريادة العمال �شي�شاهم ب�شكل وا�شح يف تعزيز جهود 
دمج  خ��ال  وذل��ك من  تبذلها حكومته  التي  التنمية 
الن�شطة  الفعالة يف  امل�شاهمة  ال�شباب ومتكينهم من 
معريف  اقت�شاد  ب��ن��اء  على  وم�شاعدتهم  القت�شادية 
م�شتدام ..م�شيدا باجلهود التي بذلها �شندوق خليفة 
لتطوير امل�شاريع خال مرحلة التاأ�شي�س مبا يف ذلك 
تدريب  و  عمله  وخطط  ال�شندوق  عمل  اط��ار  و�شع 

الكوادر ال�شي�شانية وتاأهيلها لدارة ال�شندوق.
رئي�س  النوي�س  جا�شم  ح�شني  �شعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
اإن  امل�����ش��اري��ع  لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق  ادارة  جمل�س 
ياأتي  العمال  وري��ادة  لابتكار  زاي��د  �شندوق  تاأ�شي�س 
اإطار م�شاعي  الر�شيدة ويف  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا 
الطرفني امل�شرتكة لتعزيز التعاون وتدعيم العاقات 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  القوية 
املجالت  خمتلف  يف  ال�شديقة  ال�شي�شان  بجمهورية 
اإ�شم القائد  اإن�شاء ال�شندوق الذي يحمل  اأن  مو�شحا 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امللهم 
رحمه اهلل جاء تنفيذا لروؤية م�شرتكة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان والرئي�س ال�شي�شاين 

رم�شان قديروف .
من  م�شتوحى  ال�شندوق  عمل  من��وذج  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
منوذج عمل �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع والقائم 
على حماور اربعة ت�شمل التدريب والر�شاد والتمويل 
وتقدمي الدعم .. وقد مت تطوير النموذج �شمن خطة 

اإ�شرتاتيجية على مدى ع�شر �شنوات قادمة.
وا�شاف النوي�س اأن �شندوق زايد يهدف اىل امل�شاعدة 
ال�شباب والن�شاء وحتفيز قدراتهم وتطوير  يف متكني 

ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ع��م��ل��ي��ة تنمية  ال���ري���ادي���ة  م��ه��ارات��ه��م 
الرفاه  ال�����ش��ي�����ش��اين وحت��ق��ي��ق  الق���ت�������ش���اد  وت���ط���وي���ر 
والتمكني الجتماعي يف ال�شي�شان. وك�شف النوي�س عن 
ان �شندوق زايد لابتكار وريادة العمال �شريكز على 
دعم ومتويل امل�شاريع البتكارية النوعية ذات القيمة 
م�����ش��روع خال   100 ن��ح��و  امل�����ش��اف��ة متوقعا مت��وي��ل 
العام الول من عمر ال�شندوق وبحد متويلي اق�شى 
..م�شريا  الواحد  للم�شروع  دولر  الف   70 اىل  ي�شل 
اىل انه �شيتم الرتكيز على دعم القطاعات الرئي�شية 
ال�شناعات  و  ال���زراع���ة  م��ث��ل  ال�شي�شان  ج��م��ه��وري��ة  يف 
الغذائية و الإن�شائية و امل�شاريع الإبتكارية مع الرتكيز 

على دعم ال�شباب اأ�شحاب املهارات الفنية و املهنية.
كما توقع النوي�س ان يقوم �شندوق زايد بتمويل ثاثة 
الف م�شروع خال ال�شنوات الع�شر املقبلة ت�شاهم يف 

توفري نحو 70 الف فر�شة عمل لل�شباب ال�شي�شاين.
من ناحيته اأعرب معايل ح�شن خاكيموف نائب رئي�س 
وزراء جمهورية ال�شي�شان رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق 
زايد لابتكار وريادة الأعمال عن �شكره العميق لقيادة 
م��ن دعم  مل��ا تقدمه  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  دول���ة 

وم�شاندة لل�شعب ال�شي�شاين.

زاي���د لابتكار  ان�����ش��اء ���ش��ن��دوق  اأن  واأك����د ح��اك��ي��م��وف 
وريادة الأعمال كموؤ�ش�شة تهتم بتطوير قطاع امل�شاريع 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف ال�����ش��ي�����ش��ان ���ش��ي��ك��ون ل��ه اثر 
القت�شاد  التنمية وتطور  اإيجابي كبري على معدلت 
املحلي من حتقيق جناحات ملفتة  ومتكني القت�شاد 
على �شعيدي ن�شر ثقافة ريادة العمال وتو�شيع قاعدة 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
وك�شف حاكيموف اأن جمل�س اإدارة �شندوق زايد الذي 
اع�شاء ممثلني عن �شندوق خليفة لتطوير   4 ي�شم 
اليوم  �شابق  وقت  اجتماع عقد يف  اقر خال  امل�شاريع 
التمويلية  وال��ربام��ج  ال�����ش��ن��دوق  عمل  ا�شرتاتيجية 

وبرامج الدعم املعتمدة لل�شنوات اخلم�س املقبلة.
يف  نظم  ق��د  امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  وك���ان 
نهاية العام املا�شي دورة تدريبية مكثفة ملدة ا�شبوعني 
املوؤ�ش�شة  �شي�شانية لإدارة عمليات  تاأهيل كوادر  بهدف 
التنموية املعنية بتمويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
بدعم من حكومة اأبوظبي حيث �شملت تدريبات عملية 
ريادة  والتاأهيل يف جمال  التدريب  ونظرية يف جمال 
موا�شيع  �شملت  كما  الريادية  القيم  ون�شر  الأع��م��ال 
التاأكد  وط���رق  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  الأف���ك���ار  بتقييم  تتعلق 
امل�شائل  اإىل  اإ�شافة  وال�شتثمارية  املالية  جدواها  من 

اخلا�شة بالئتمان والرقابة ومتابعة امل�شاريع.
املمار�شات  اأف�شل  على  تدريبات  ال��دورة  ت�شمنت  كما 
املالية يف جمال التمويل وكيفية �شرف الدفعات واإدارة 
املخاطر ودرا�شات ال�شوق وغريها كما اطلع امل�شاركون 
يف الدورة على اخلدمات التي تقدمها الأق�شام امل�شاندة 
واإدارة  املعلومات  تقنية  واإدارة  القانونية  الإدارة  مثل 

التخطيط وال�شرتاتيجية وغريها.
ي�شار اإىل اأن �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع اأبرم يف 
مايو من العام املا�شي اتفاقية مع احلكومة ال�شي�شانية 
لو�شع اإطار عمل لا�شتثمار يف تنمية وتطوير قطاع 
يف  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع 
جمهورية ال�شي�شان وذلك من خال تاأ�شي�س موؤ�ش�شة 
وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع  وتطوير  لدعم 
امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  حتاكي  واملتو�شطة 

يف اأبوظبي.

هيئة الأوراق املالية : �سنة لت�سويب اأو�ساع �سناديق 
ال�ستثمار املوؤ�س�سة داخل الدولة و6 اأ�سهر لرتويج الأجنبية

•• اأبوظبي-وام:

�شناديق  منح  مبوجبه  ق�شت  ق��رارا  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  اأ�شدرت 
ال�شتثمار املوؤ�ش�شة داخل الدولة فرتة 12 �شهرا اعتبارا من تاريخ �شريان 
القرار لت�شويب اأو�شاعها مبا يتفق مع ما ورد يف النظام اخلا�س ب�شناديق 
ال�شتثمار لعام 2016 يف حني منحت الرتويج لل�شناديق الأجنبية فرتة 

النظام . ذات  مع  و�شعها  لت�شويب  اأ�شهر   6
واأكدت الهيئة ان احكام هذا القرار ت�شري على �شندوق ال�شتثمار املوؤ�ش�س 
الم���ارات  م��واف��ق��ة م�شرف  على  احل��ا���ش��ل  او  الهيئة  قبل  م��ن  ال��دول��ة  يف 
املركزي كما ينطبق على ترويج ال�شندوق الجنبي احلا�شل على موافقة 

الهيئة قبل �شريان النظام لرتويج وحداته داخل الدولة .
تاريخ  ه��و مب��ث��اب��ة   2016  -  8  -  1 ال��ن��ظ��ام يف  ���ش��ري��ان  اأن  اىل  م�����ش��رية 
الرتخي�س الأول ل�شندوق ال�شتثمار الذي �شبق تاأ�شي�شه قبل ذلك التاريخ 

ول يلتزم ال�شندوق يف هذه احلالة ب�شداد ر�شم طلب الرتخي�س .
واأو�شحت الهيئة يف قرارها انه يتعني التجديد ال�شنوي للرتخي�س وفقا 
 2016  -  12  -  31 يف  امل�شتحق  للتجديد  املقرر  الر�شم  و�شداد  للنظام 

خال فرتة ل تتجاوز 90 يوما من تاريخ �شدور هذا القرار.
الأجنبي احلا�شل على موافقة م�شبقة  ال�شندوق  ي�شتمر  القرار  وجاء يف 
من قبل الهيئة على ترويج وحداته داخل الدولة بالرتويج من خال ذات 

املروج، على اأن يقوم بتوفيق اأو�شاعه وفقاً لأحكام النظام .
ويف حال رغبة ال�شندوق الأجنبي بعدم ال�شتمرار يف ترويج اأي من وحداته 
اأو زيادة حجم الإكتتابات الدورية التي �شبق التعاقد ب�شاأنها بعد انتهاء فرتة 
بالإمتناع  مروجه  ويلتزم  ر�شم،  اأي  ب�شداد  يلتزم  ل  فاإنه  الأو�شاع،  توفيق 
عن القيام باأي عملية ترويج اأو زيادة حجم الإكتتابات الدورية التي �شبق 
الأجنبية  ال�شناديق  باأ�شماء  الهيئة  اإخ��ط��ار  عليه  كما   .. ب�شاأنها  التعاقد 
حجم  زي���ادة  يتم  ول��ن  ب�شاأنها،  التعاقد  �شبق  دوري���ة  باكتتابات  املرتبطة 
ال�شتمرار  وعليه   .. الأو�شاع  توفيق  فرتة  انتهاء  بعد  الدورية  اكتتاباتها 
يف التزاماته ب�شاأن تقدمي كافة اخلدمات املكلف بها كمروج ب�شاأن الوحدات 
املطلوبة  بالبيانات  الهيئة  موافاة  يف  والإ�شتمرار   .. ترويجها  �شبق  التي 

لأعمال الرقابة والتفتي�س بالن�شبة للتزامات املروج امل�شتمرة.
اأي من وحداته،  ترويج  بال�شتمرار يف  الأجنبي  ال�شندوق  ويف حال رغبة 
انتهاء  بعد  ب�شاأنها  التعاقد  �شبق  التي  الدورية  الكتتابات  حجم  زي��ادة  اأو 
بحيث  الأجنبي  ال�شندوق  اأو�شاع  توفيق  يتم  فاإنه  الأو�شاع،  توفيق  فرتة 
الت�شجيل  تاريخ  2016 مبثابة   -  8  -  1 النظام يف  �شريان  تاريخ  يعترب 
الول لل�شندوق الأجنبي احلا�شل على موافقة الهيئة بالرتويج قبل ذلك 
طلب  ر�شم  ب�شداد  احلالة  ه��ذه  يف  الأجنبي  ال�شندوق  يلتزم  ول  التاريخ، 
ال�شنوي  التجديد  ويتعني  للطلب  املقرر  الر�شم  و�شداد  للنظام،  الت�شجيل 
لت�شجيل ال�شندوق وفقاً التجديد امل�شتحق يف 31 - 12 - 2016 خال 

فرتة ل تتجاوز فرتة توفيق الأو�شاع.

بلووم العقارية تبداأ اأعمال البناء الرئي�سة يف 
م�سروع "�سوهو �سكوير" بجزيرة ال�سعديات 

•• اأبوظبي-وام:
القاب�شة  لبلووم  التابعة  ال�شركات  اإح��دى   - العقارية  بلووم  �شركة  ب��داأت 
بجزيرة  الكائن  �شكوير"  "�شوهو  م�شروع  يف  الرئي�شية  البناء  اأع��م��ال   -
ال�شعديات يف اأبوظبي. وعينت بلووم العقارية �شركة الإمارات لينك مالتورو 
وهي اإحدى جمموعات البناء يف دولة الإمارات لتنفيذ الأعمال التطويرية 
الأ�شا�شية يف هذا امل�شروع . ويقع م�شروع �شوهو �شكوير يف جزيرة ال�شعديات 
وجتارية  �شكنية  م�شاحات  وي�شم  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  من  بالقرب 
للم�شتثمرين  كبرية  فر�شة  امل�شروع  ويعترب  عاملي  م�شتوى  على  م�شممة 
الباحثني عن عوائد قوية على ا�شتثماراتهم وزي��ادة راأ���س املال على املدى 
القاب�شة" اإن  "بلووم  ل�  التنفيذي  الرئي�س  �شامح مهتدي  . وقال  الطويل 
ال�شكنية  ال��وح��دات  على  الطلب  لرت��ف��اع  نظرا  ياأتي  امل�شروع  ه��ذا  ت�شييد 
والرتفيهية  الثقافية  ال��وج��ه��ات  م��ن  العديد  جت���اور  ال��ت��ي  اجل���ودة  عالية 
املوجودة يف ال�شعديات . واأكد مهتدي التزام بلووم العقارية بت�شليم امل�شروع 
البناء  قطاع  يف  املتبعة  املعايري  اأف�شل  على  احلفاظ  مع  املحدد  املوعد  يف 
والت�شييد . م�شريا اإىل حر�س ال�شركة على تعزيز مكانتها يف �شوق العقارات 
يف اأبوظبي من خال تقدمي اأف�شل املرافق واملن�شاآت العقارية للم�شتثمرين 
واأكرها طلبا يف ال�شوق . من جانبه قال حممد �شليمان مدير عام �شركة 
الإمارات لينك مالتورو اإن م�شروع �شوهو �شكوير �شيوفر عند اكتماله 302 
اإىل جانب جمموعة كبرية  ا�شتوديوهات و�شقق  �شكنية ترتاوح بني  وحدة 
من املرافق التجارية ومنافذ التجزئة وو�شائل الراحة . ي�شار اإىل اأن بلووم 
العقارية هي اإحدى ال�شركات التابعة لبلووم القاب�شة التي ت�شم جمموعة 
�شركات متخ�ش�شة يف جمال تطوير املجتمعات املتكاملة وامل�شتدامة توفر 
امل�شممني  اأف�شل  مع  العقارية  بلووم  وتتعاون  ع�شرية  معي�شية  اأمن��اط��ا 
متعددة  وامل�����ش��اري��ع  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية  امل�شاريع  م��ن  جمموعة  لت�شييد 
الإم��ارات ومنطقة  دولة  اأنحاء  ال�شتخدامات يف مواقع متميزة يف جميع 
يف  متخ�ش�شة  حلول  ال�شركة  توفر  كما  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

جمال التاأجري واإدارة العقارات تتجاوز توقعات امل�شتاأجرين .

جمارك راأ�س اخليمة ت�ستحدث اإنارات 
�سديقة للبيئة تعمل بالطاقة ال�سم�سية

•• راأ�س اخليمة-وام:

اإن��ارة تعمل بالطاقة  70 لوح  راأ�س اخليمة عدد  ا�شتحدثت دائرة جمارك 
ال�شم�شية ذاتية الإنارة �شديقة للبيئة لتغطي باإ�شاءتها 200 موقف من 
مواقف �شيارات موظفي الدائرة وذلك يف اإطار توفري الطاقة الكهربائية 

وال�شتعانة بالطاقة البديلة النظيفة.
واأكد �شعادة الدكتور حممد املحرزي مدير عام دائرة اجلمارك ان احلفاظ 
اأولويات الدائرة يف عدد من املبادرات املهمة ومن  على البيئة ياأتي �شمن 
�شمنها مبادرة بيئتي اخل�شراء والتي تنفذها وت�شعى لتحقيقها ان�شجاما 
مع روؤية القيادة احلكيمة بدولة الإمارات العربية املتحدة التي ترنو جلعل 
ال�شعادة  مقومات  بكافة  تنعم  التي  اخل�شراء  العامل  دول  اإح��دى  ال��دول��ة 

والأمن ال�شحي.
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املال والأعمال
منو �سفقات "اإقامة دبي" الأع�ساء موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع بن�سبة 16 % 

اأكرث من 20 �سركة وطنية ت�ستفيد من �سفقات وعقود الإدارة العامة لإقامة دبي
اجلناحي: ت�سجيع دخول الكفاءات الوطنية يف جمال ريادة االأعمال

ناق�ست اأبرز املزايا وكيفية امتثال ال�سركات ملتطلبات القانون

غرفة دبي ت�ستعر�س قانون ال�سركات التجارية اجلديد خالل ور�سة عمل 

غرفة عجمان تدعو لال�ستفادة من خدمات املنفذ الإلكرتوين خلدمة �سهادة املن�ساأ خالل �سهر رم�سان

•• دبي-الفجر: 

را�شد  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  �شراكة  اأث��م��رت 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  لتنمية 
والإدارة  دبي،  اقت�شادية  موؤ�ش�شات  اإح��دى 
دبي،  الأجانب يف  و�شوؤون  لاإقامة  العامة 
بلغت  حيث   16% بن�شبة  �شفقات  بنمو 
قيمة م�شرتيات الن�شف الأول من 2017 
 2.15 مقابل  دره��م،  مليون   2.54 نحو 
م��ل��ي��ون دره����م يف ال���ف���رتة ذات���ه���ا م���ن عام 
2016، وبلغت ح�شة م�شاركة الأع�شاء يف 
�شفقات "اإقامة دبي" ما ن�شبته 11.5%، 
الأمر الذي يوؤكد على الدور احليوي الذي 
تناف�شية  دع��م  يف  اجلهتني  م��ن  ك��ل  تلعبه 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  بامل�شاريع  الأع��م��ال 
وتقدمي الفر�س لرفع م�شتوى الإنتاجية 

وال�شتدامة لدى ال�شركات الوطنية.
الإدارة  وع���ق���ود  ���ش��ف��ق��ات  م���ن  واأ����ش���ت���ف���اد 
دبي  يف  الأجانب  و�شوؤون  لاإقامة  العامة 
اأكر  الآن  2017 وحتى  ع��ام  ب��داي��ة  م��ن 
الوطنية  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ع�����ش��وا   20 م��ن 
برنامج  �شمن  املدرجني  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء 
امل�����ش��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة، وت���وزع���ت قائمة 
امل�شاريع ما بني ق�شم العقود التخ�ش�شية، 
وعقود ق�شم امل�شرتيات. وتوزعت بالتفاوت 
ع��ل��ى ك��ل م��ن ���ش��رك��ة ال�����ش��ل��ط��ان لاأعمال 
لاأثاث  اآرب��ي��ان  �شركة  الكهروميكانيكية؛ 
ب���ن ط���وق لأنظمة  وال���دي���ك���ور؛ م��وؤ���ش�����ش��ة 
لتكنولوجيا  بيتا  �شركة  مكافحة احلريق؛ 
للتجارة  خ��وري  �شعيد  عبداهلل  املعلومات؛ 
الإعانية؛  للافتات  املطرو�شي  العامة؛ 
جنمة  �شركة  الأم��ن��ي��ة؛  للخدمات  اأمنكوا 
الإم������������ارات؛ ال����ع����وايل ل���اإل���ك���رتون���ي���ات؛ 
الطباعة،  وخ��دم��ات  قرطا�شية  ���ش��وب��رمي 
اك�شرب�س،  يونيفورم  لاأنظمة؛  كليك تك 

وغريها من ال�شركات الوطنية.
املري،  اأحمد  حممد  اللواء  �شعادة  واأع��رب 
مدير عام الإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون 
الأج��ان��ب ب��دب��ي، ع��ن تقديره ل��ل��دور املهم 
را�شد  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  لتنمية 
املتميزة  دبي  اقت�شادية  موؤ�ش�شات  كاإحدى 
لرواد  والتمكني  ال��دع��م  توفر  واملتكاملة، 
الأع���م���ال يف جميع امل���راح���ل، مل��ا ي��ع��د ذلك 
حم���وراً ه��ام��اً م��ن حم���اور جن��اح دب��ي على 

ال�شعيد القت�شادي. معرباً عن فخره مبا 
ال�شراكة مع موؤ�ش�شة حممد بن  جاءت به 
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
الأول  الن�شف  خ��ال  اإيجابية  نتائج  م��ن 
من عام 2017، والتي تظهر مدى التزام 
تناف�شية  ت��ع��زي��ز  يف  ب�شعيها  دب���ي  اإق���ام���ة 
قطاع الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة، الأمر 
ال����ذي ي���وؤك���د ع��ل��ى ال�����دور احل���ي���وي الذي 
تناف�شية  دع��م  يف  اجلهتني  م��ن  ك��ل  تلعبه 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  بامل�شاريع  الأع��م��ال 
وتقدمي الفر�س لرفع م�شتوى الإنتاجية 

وال�شتدامة لدى ال�شركات الوطنية.
دبي  اإقامة  اأن  املري  اللواء حممد  واأو�شح 
الت�شهيات لأع�شاء  تقدمي  حري�شة على 
امللتقيات والإحتفالت  املوؤ�ش�شة من خال 
العقود  لإدارة  ل���ل���م���وردي���ن  ال�������ش���ن���وي���ة 
�شنوياً،  تكرميهم  يتم  حيث  وامل�����ش��رتي��ات، 
ال�شمانات  م��ن  اإع��ف��اءه��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ك�شمان  املبلغ  من   10% وحجز  البنكية 
ب��ن��ك��ي، واإع���ط���اء الأول���وي���ة ل��ه��م ع��ن��د فرق 
%5، وذل��ك يف حال توفر  العرو�س  �شعر 
�شروط التعاقد. مو�شحاً اأن هذه ال�شراكة 
قاعدة  ت��ن��وي��ع  يف  الإدارة  ج���ه���ود  ت���دع���م 
عن  يبحثون  ال��ذي��ن  لعمائها  م��وردي��ه��ا 
التنوع وبالتايل نحقق غايتنا وه���ي اإ�شعاد 

النا�س.
الإدارة  ب�����ش��راك��ت��ه��ا م��ع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ف��خ��ر 
والتي  الأج��ان��ب،  و�شوؤون  لاإقامة  العامة 
ظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي خال 
وتظهر  اجل��اري.  العام  من  الأول  الن�شف 
التزام  م��دى  ال�شنوية  ن�شف  النتائج  ه��ذه 

دب����ي ب��ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة ق���ط���اع الأع���م���ال 
املحاور  وامل��ت��و���ش��ط��ة، وحت��ق��ي��ق  ال�����ش��غ��رية 
ال�شغرية  امل�شاريع  ل�شتدامة  الأ�شا�شية 
واملتو�شطة باإمارة دبي. و�شاهمت ال�شفقات 
الفر�س  م���ن  ال���ع���دي���د  ف��ت��ح  يف  الأخ�������رية 
الوطني،  امل�شاريع  اأ�شحاب  اأم��ام  التجارية 
الوطنية  للكفاءات  وا�شحة  ب�شمة  وو�شع 
املناف�شة على  العاملية  ال�شركات  يف م�شاف 

م�شتوى ال�شوق املحلي".
املدير  اجل���ن���اح���ي،  ع��ب��دال��ب��ا���ش��ط  وق������ال 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة: بلغت  امل�����ش��اري��ع 
املوؤ�ش�شة  لأع�شاء  املخ�ش�شة  العقود  قيمة 
امل�����ش��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة لرواد  ب��رن��ام��ج  يف 
الوطنية  وال�شركات  الإماراتيني  الأعمال 
مليار   3.3 ح����وايل  اإىل  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ 
درهم. وبلغ عدد ال�شركات الإماراتية التي 
نالت حزمة من احلوافز والت�شهيات التي 
متنحها لل�شركات الإماراتية املدعومة من 
�شركة.  اآلف   4 م��ن  اأك���ر  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
الإدارة  ب�����ش��راك��ت��ه��ا م��ع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ف��خ��ر 
والتي  الأج��ان��ب،  و�شوؤون  لاإقامة  العامة 
ظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي خال 
وتظهر  اجل��اري.  العام  من  الأول  الن�شف 
التزام  م��دى  ال�شنوية  ن�شف  النتائج  ه��ذه 
دب����ي ب��ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة ق���ط���اع الأع���م���ال 
املحاور  وامل��ت��و���ش��ط��ة، وحت��ق��ي��ق  ال�����ش��غ��رية 
ال�شغرية  امل�شاريع  ل�شتدامة  الأ�شا�شية 
واملتو�شطة باإمارة دبي. و�شاهمت ال�شفقات 
الفر�س  م���ن  ال���ع���دي���د  ف��ت��ح  يف  الأخ�������رية 
الوطني،  امل�شاريع  اأ�شحاب  اأم��ام  التجارية 
الوطنية  للكفاءات  وا�شحة  ب�شمة  وو�شع 
املناف�شة على  العاملية  ال�شركات  يف م�شاف 

م�شتوى ال�شوق املحلي .
العامة  الإدارة  اأن  اإىل  اجل��ن��اح��ي  واأ����ش���ار 
ل���اإق���ام���ة و������ش�����وؤون الأج�����ان�����ب ت���ع���د من 
للموؤ�ش�شة،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
املوؤ�ش�شة  اأع�����ش��اء  �شفقات  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث 
خ���ال ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ني ب��ن�����ش��ب��ة ل تقل 
العام  ي�شهد  اأن  املتوقع  %4.2، ومن  عن 
اإجمايل بنحو %12. وهذه  2017 منواً 
ج�����ودة اخلدمات  م����دى  ت���وؤك���د  احل���ق���ائ���ق 
واملنتجات التي توفرها امل�شاريع الوطنية، 
من  العاملية  ال�شركات  تناف�س  باتت  واأن��ه��ا 
ال�شتحواذ  يف  ال�شوقية  احل�ش�س  حيث 

على امل�شاريع.
و�شوؤون  ل��اإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت��ق��دم 
الأج���ان���ب لأع�����ش��اء م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
التوا�شل  منها  الت�شهيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
معهم من خال امللتقيات واحلفل ال�شنوي 
وامل�شرتيات،  ال��ع��ق��ود  لإدارة  ل��ل��م��وردي��ن 
يف  لهم  ال��ع��ق��ود  ���ش��راء  اأوام����ر  وتخ�شي�س 
دعوتهم  ويتم  التعاقد  �شروط  توفر  حال 
وال��ت��م��دي��د ل��ه��م، واإع���ط���اء الأول���وي���ة لهم 
واإعفاءهم   ،5% العرو�س  �شعر  عند فرق 
من ال�شمانات البنكية وحجز %10 من 

املبلغ ك�شمان بنكي. 
م������روان ح���اج���ي نا�شر،  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
احلكومية:  امل�شرتيات  برنامج  اأول  مدير 
"اأ�شهمت المتيازات التي توفرها اجلهات 
ت�شجيع  و���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة يف  احل��ك��وم��ي��ة 
ريادة  جم��ال  يف  الوطنية  الكفاءات  دخ��ول 
الأعمال ورفعت بدورها من الناجت املحلي 
ملتزمون  ب���دورن���ا  ون���ح���ن  دب�����ي.  لإم������ارة 
ال�شغرية  الأعمال  قطاع  تناف�شية  بتعزيز 
القيادة  ل�شرتاتيجية  اإ�شتناداً  واملتو�شطة 
ال���ت���ي توجه  ال��ر���ش��ي��دة يف ح��ك��وم��ة دب�����ي، 
الأ�شا�شية  امل����ح����اور  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ب�������ش���رورة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  ل�شتدامة 
باإمارة دبي، والتناف�س كذلك للو�شول اإىل 

العاملية.
"ن�شكر  ن��ا���ش��ر:  واأ����ش���اف م�����روان ح��اج��ي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم على حر�شه واهتمامه الا حمدود 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  ل��ق��ط��اع 

حيث األزمت املادة 12 يف القانون رقم 16 
احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة   2016 ل�شنة 
حلكومة  اململوكة  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات 
دبي اأو التي ت�شاهم فيها بن�شبة تزيد على 
اأع�شاء  ب��اإع��ف��اء   راأ���ش��م��ال��ه��ا،  م��ن   25%
امل��وؤ���ش�����ش��ة امل��واط��ن��ني م��ن ر���ش��وم ال��ق��ي��د يف 
لديها، وتخ�شي�س  املُعتمد  املوردين  �شجل 
اجلهات  م�شرتيات  من   10% ن�شبته  ما 
واملوؤ�ش�شات وال�شركات املُ�شار اإليها لأع�شاء 
الأولوية  واإع���ط���اء  امل���واط���ن���ني،  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
املُ���ق���ّدم���ة من  امل����زاي����دات  اأو  ل��ل��م��ن��اق�����ش��ات 
الأع�شاء يف حال مل تتجاوز ن�شبة الزيادة 
يف قيمة العر�س املقدم من هوؤلء الأع�شاء 
على %5 من قيمة اأف�شل واأجود العرو�س 

املقدمة. 
احلكومية  امل�������ش���رتي���ات  ب���رن���ام���ج  وي���ق���دم 
باإمارة دبي للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ت��ط��وي��ر اأع��م��ال��ه��ا ومن��وه��ا من 
خال التوريد لحتياجات اجلهات التابعة 
وامل�شرتيات،  ال��ع��ق��ود  م���ن  دب���ي  حل��ك��وم��ة 
النجاحات  م��ن  �شل�شلة  ال��ربن��ام��ج  وح��ق��ق 
 2002 ال��ع��ام  يف  انطاقه  منذ  املتتالية 
وحتى يومنا احل��ايل، كما يعد واح��داً من 
الداعمة لل�شركات ال�شغرية  اأهم الربامج 
واملتو�شطة يف ال�شوق املحلي، مما يعزز من 
م�شاهمني  بو�شفهم  ومراكزهم  قدراتهم 

رئي�شيني يف ناجت القت�شاد الوطني.
وي��ح��ظ��ى الأع�������ش���اء ب���الإع���ف���اء م���ن ر�شوم 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف ع�����ش��وي��ة م��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����ش���د  ب���ن 
التوريد  ب���واب���ة  ال��ت��ي مت��ث��ل  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
ل��ل��م�����ش��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة، وتوفر  ال���ذك���ي 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ���ش��ام��ل��ة  من�شة 
ت��ع��م��ل وف����ق خ��ط��ة حم����ددة ب��ح��ي��ث تدعم 
وتفعيل  ال��ذك��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  ا�شرتاتيجية 
واملنطقة  دولة  من  ال�شركات  ح�شول  اآلية 
اجلهات  و�شفقات  امل�شرتيات  فر�س  على 

احلكومية باإمارة دبي. 
الأنظمة  دور  تفعيل  اإىل  املوؤ�ش�شة  وت�شعى 
نقطة  ل���ت���ك���ون  ل���ل���م�������ش���رتي���ات  امل����رك����زي����ة 
الو�شول املوحدة لقطاع الأعمال ال�شغرية 
ب��دًء من  دب��ي،  ب��اإم��ارة  واملتو�شطة للفر�س 
وم�������روراً مبراحل  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
امل�شاركة، وفر�س احل�شول على التعاقدات 

احلكومية.

•• دبي-الفجر: 

اإطار اجلهود امل�شتمرة لإطاع جمتمع  يف 
املتغريات  اأح�����دث  ع��ل��ى  دب���ي  الأع���م���ال يف 
وم�شاعدة  ال���ع���م���ل،  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ب�شهولة،  الأعمال  ممار�شة  على  ال�شركات 
دبي موؤخراً  نظمت غرفة جت��ارة و�شناعة 
يف مقرها ور�شة عمل حول قانون ال�شركات 

التجارية اجلديد يف دولة الإمارات.
وح�شر ور�شة العمل، التي نظمتها الغرفة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ك��ت��ب اأف����ري����دي واجن����ل- 
م�����ش��ت�����ش��ارون ق��ان��ون��ي��ون ، م��ه��ت��م��ون من 
اأع�����ش��اء غ��رف��ة دب��ي وحم��ام��ون وممار�شو 
املهنة القانونية وم�شتثمرون وم�شت�شارون 
واأخ�شائيو  ال�����ش��رك��ات  واأ���ش��ح��اب  وم����دراء 
ال��ور���ش��ة بتعريف  ���ش��اه��م��ت  ع���ق���ود، ح��ي��ث 
التجارية  ال�شركات  قانون  على  امل�شاركني 
2015 واأبرز  اجلديد الذي �شّن يف العام 
ب��ن��وده وف��وائ��ده وال��ت��غ��ريات ال��ت��ي اأدخلها 

على بيئة الأعمال يف الدولة. 
لوباخ،  ����س.  ت�����ش��ارل��ز  ال��ع��م��ل  ور���ش��ة  واأدار 
م�شت�شارون  واجن�����ل-  اأف���ري���دي  ���ش��ري��ك، 
 ، اأول  حم�����ام  دار،  وراح�������ت  ق���ان���ون���ي���ون، 
قانونيون  م�شت�شارون  واجن���ل-  اأف��ري��دي 
حيث ا�شتعر�شوا املزايا الرئي�شية للقانون 

اجلديد، وعر�شوا درا�شة حالة حول الفرق 
وكيفية  واجلديد،  القدمي  القانونني  بني 
امتثال ال�شركات ملتطلبات القانون اجلديد، 
بالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س املخالفات التي قد 
تفر�س على ال�شركات جراء عدم امتثالها 

ال�شركات  ق��ان��ون  مل��ت��ط��ل��ب��ات  تطبيقها  او 
اجلديد.  واأ�شارت جهاد كاظم، مدير اإدارة 
اأن  اإىل  دب��ي  غرفة  يف  القانونية  اخلدمات 
ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة اجل��دي��د جاء 
الأعمال، ويح�شن  تناف�شية جمتمع  ليعزز 

نظراً  العمل،  ببيئة  امل�شتثمرين  ثقة  م��ن 
يف  العاملية  املعايري  اأف�شل  يت�شمن  لكونه 
القانون  اأن  اإىل  م�شرية  املوؤ�ش�شي،  العمل 
قوية  اإ���ش��اف��ة  �شيعطي  اجل��دي��دة  ب��ب��ن��وده 
الدولة  م��ك��ان��ة  وي��ع��زز  الأع���م���ال،  ملجتمع 

كوجهة ا�شتثمار من الطراز الأول.
واأ�شافت كاظم اإن ور�س العمل تعترب جزءاً 
اأ�شا�شياً من جهود غرفة دبي لن�شر الوعي 
التنظيمية،  وقوانينها  الأعمال  بيئة  حول 
معتربًة اأن الإقبال الكثيف من قبل ممثلي 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف هذه 
الن�شاطات والفعاليات يعك�س ن�شج ال�شوق 

وحر�شها على مواكبة املتغريات.
قانون  دخ�����ل  ت�شارلز:"  ق�����ال  وب��������دوره 
التنفيذ  حيز  اجلديد  التجارية  ال�شركات 
تغيريات  اأدخ����ل  ح��ي��ث   ،2015 ال��ع��ام  يف 
م��ه��م��ة ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات ال��ق��ائ��م��ة يف دولة 
امل�شوؤولية  ال�شركات ذات  الإمارات وخا�شة 
املحدودة، والتي اأعفيت موؤخراً من �شرط 
ومتطلبات تعديل عقود تاأ�شي�شها. ولذلك 
الرئي�شية  ال�����ش��م��ات  ف��ه��م  ال�����ش��روري  م��ن 
للقانون اجلديد وكيفية المتثال ملتطلبات 
القانون اجلديد، �شواء لل�شركات اجلديدة 

اأو القائمة." 
وتدعم غرفة دبي منو الأعمال يف الإمارة، 
وتعمل على الدوام خللق بيئٍة حمفزٍة لها 
ال��ن��دوات وور���س العمل  من خ��ال تنظيم 
الأعمال  جمتمع  وثقافة  وع��ي  تعزز  التي 
والقوانني  الأعمال،  اأبرز م�شتجدات  حول 

التي تنظم بيئة الأعمال. 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ت�شتقبل 
ال�شاعة  م����ن  وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا  م��راج��ع��ي��ه��ا 
ال��ت��ا���ش��ع��ة ���ش��ب��اح��ا وح��ت��ى ال��ث��ان��ي��ة ظهرا 
خال اأيام العمل يف �شهر رم�شان املبارك 
واملكاتب  للغرفة  الرئي�شي  املقر  يف  وذل��ك 

اخلارجية للغرفة.
ال���ظ���ف���ري مدير  ن���ا����ش���ر  ����ش���ع���ادة  ورف������ع 
ب���الإن���اب���ة  التهاين  ع����ام غ���رف���ة ع��ج��م��ان 
والتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان الكرمي 
اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان -رئي�س الدولة حفظه اهلل  زايد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  واإىل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  واإىل  اهلل 
املجل�س  ع�شو  النعيمي،  را�شد  بن  حميد 
اأ�شحاب  واإخوانهم  عجمان  حاكم  الأعلى 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو 
حكام الإمارات، واىل �شمو ال�شيخ عمار بن 
رئي�س  النعيمي  ويل عهد عجمان  حميد 

املجل�س التنفيذي.
ووج����ه ال���دع���وة مل��ت��ع��ام��ل��ي غ��رف��ة عجمان 
بال�شتفادة من خدمات املنفذ الإلكرتوين 
العماء  مُتكن  التي  املن�شاأ  �شهادة  خلدمة 
م��ن ا���ش��ت��ام ���ش��ه��ادات��ه��م يف اأي وق���ت من 
الغرفة،  مبقر  اللكرتوين  اجلهاز  خال 

امل�شتندات  امل��ت��ع��ام��ل  ت��ق��دمي   ب��ع��د  وذل����ك 
العمل  اوق���ات  خ��ال  الكرتونياً  املطلوبة 
الر�شمية وعليه يتم تزويده برقم مرجعي 
املن�شاأ  ���ش��ه��ادة  ت��ت��م ط��ب��اع��ة  م���ن خ���ال���ه 
امل�شدقة واملختومة للمتعامل من اجلهاز 

اخلا�س باخلدمة يف اي وقت.

واكد الظفري على حر�س غرفة عجمان 
ب��اي��ج��اد  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م��رن��ة ت��وف��ر الوقت 
واجل���ه���د مل��ت��ع��ام��ل��ي غ���رف���ة ع��ج��م��ان من 
خ����ال خ���دم���ات اإل���ك���رتون���ي���ة وذك���ي���ة من 
الع�شاء  ا���ش��ت��دام��ة  يف  ت�����ش��ب  ان  ���ش��اأن��ه��ا 
على  ينعك�س  ال��ذي  الم��ر  اعمالهم  ومن��و 

عجمان  لإم���ارة  القت�شادي  القطاع  من��و 
ع��ام، مثمنا  ب�شكل  الم���ارات  دول��ة  خا�شة 
عجمان  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ت��وج��ي��ه��ات 
ذكية  خدمات  وا�شتحداث  زي��ادة  ب�شرورة 
اأهداف  اآمنة تخدم  اإيجاد بيئة عمل  تعزز 
الغرفة ال�شرتاتيجية وا�شتدامة اأع�شائها 
عجمان  حلكومة  ال��ع��ام  ال��ت��وج��ه  وتعك�س 

وت�شب يف روؤية المارة 2021.

منتدى الأعمال الإماراتي القريغيز�ستاين 
ي�ستعر�س فر�س ال�ستثمار وال�سراكة القت�سادية 

•• بي�صكيك-وام: 

ع��ق��د م��ن��ت��دى رج���ال الأع���م���ال الإم���ارات���ي ال��ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��اين يف العا�شمة 
القريغيز�شتانية بي�شكيك وذلك مب�شاركة وفد اإماراتي رفيع امل�شتوى �شم 
القت�شادية  القطاعات  خمتلف  ميثلون  الذين  الأع��م��ال  رج��ال  من  ع��ددا 

واخلدماتية والتجارية وال�شناعات البرتولية يف الدولة .
بني  والقت�شادي  التجاري  التعاون  تعزيز  بهدف  املنتدى  انعقاد  وي��اأت��ي 
البلدين  يف  ال�شتثمار  ف��ر���س  واك��ت�����ش��اف  وقريغيز�شتان  الإم�����ارات  دول���ة 
امل�شتقبلي يف  التعاون  اأطر  امل�شرتكة وبحث  امل�شاريع  وت�شليط ال�شوء على 
القطاعات املختلفة . تراأ�س وفد الدولة �شعادة حممد �شرف م�شاعد وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون القت�شادية والتجارية وعن اجلانب 

القريغيز�شتاين معايل ارزيبك كوزو�شيف وزير القت�شاد .
الدولة  �شفري  املحريبي  بالر�شة  ح��ارب  حممد  �شعادة  املنتدى  يف  و�شارك 
و�شعادة  بي�شكيك  ل��دى  املقيم  غ��ري  وال�شفري  اأوزبك�شتان  جمهورية  ل��دى 
حميد بن �شامل اأمني عام احتاد غرف التجارة وال�شناعة بالدولة و�شعادة 
خليفة عبداهلل القبي�شي نائب مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية وممثلون 
�شمنها:  وم��ن  ال��دول��ة  يف  وال�شركات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  ع��ن 
غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة وغرفة جتارة و�شناعة اأم القيوين ومبادلة 
– راأ���س اخليمة  التنمية القت�شادية  لا�شتثمار ودبي لا�شتثمار ودائ��رة 
ومركز  العاملية  دب��ي  وم��وان��ئ  اأب��وظ��ب��ي  وط���ريان  احل���رة  عجمان  ومنطقة 
دبي املايل العاملي بالإ�شافة لعدد من كبار امل�شوؤولني ورجال الأعمال من 
وال�شراكة  ال�شتثمار  فر�س  املنتدى  يف  امل�شاركون  وا�شتعر�س   . البلدين 
من  ع��دد  قدمها  تعريفية  ع��رو���س  خ��ال  م��ن  البلدين  ب��ني  القت�شادية 
م�شوؤويل البلدين تطرقوا خالها اإىل املناخ والبيئة ال�شتثمارية اجلاذبة 

يف الإمارات وقريغري�شتان .
واأع��رب �شعادة حممد �شرف عن �شكره وتقديره ملعايل ارزيبك كوزو�شيف 
التفاعلي  املنتدى  هذا  ا�شت�شافة  على  قريغيز�شتان  من  امل�شارك  والوفد 
وقريغيز�شتان  الإم���ارات  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي 
والتعاون  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  م�شتوى  ل��دف��ع  عملية  ب��خ��ط��وات  واخل����روج 

ال�شتثماري وحتقيق روؤية وطموحات قيادتي البلدين .
ودعا �شرف وفدي البلدين اىل ال�شتفادة الق�شوى من هذا املنتدى لتحقيق 
ويف  القت�شادية  املجالت  خمتلف  يف  ال�شراكات  وعقد  التعاون  من  مزيد 
واخلدمات  وال�شياحة  وال��زراع��ة  واملتجددة  التقليدية  الطاقة  مقدمتها 
اللوج�شتية والتجارة وال�شتثمار موؤكدا على توافق حكومتي البلدين حول 
توفري كافة �شبل الدعم لهذه املبادرات وال�شراكات ومبا يعود بالنفع على 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني .
القت�شادية  لل�شوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  وتطرق 
اإىل  اأ���ش��ار  حيث  البلدين  بني  النفطي  غري  التجاري  للتبادل  والتجارية 
بني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اآف����اق  الآن  ح��ت��ى  تعك�س  ل  م�شتوياته  اأن 
الإم��ارات وقريغري�شتان حيث �شجل التبادل التجاري غري النفطي للعام 
يف  دولر  م��ل��ي��ون   240 ب���  م��ق��ارن��ة  دولر  م��ل��ي��ون   101 ح���وايل   2016
ال��ذي يدفع اىل مزيد من  الأم��ر  باملائة   58 اأي برتاجع ح��وايل   2015
العمل من اجلانبني للو�شول اىل امل�شتوى املن�شود من العاقات التجارية 
والقت�شادية وجتاوز كافة التحديات لنمو وازدهار هذه العاقات و�شول 
اىل حتقيق ال�شتفادة املثلى من معامل القوة القت�شادية التي يتمتع بها 
البلدان ال�شديقان . ودعا القطاع اخلا�س القريغيز�شتاين اإىل ال�شتفادة 
الإم���ارات  دول���ة  متتلكه  ال���ذي  املتقدم  وال�شتثماري  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  م��ن 
الآ�شيوية  وللقارتني  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة  رئي�شية  اإقت�شادية  كبوابة 
التناف�شية  لول  به  لتحظى  الدولة  كانت  ما  الذي  املركز  والأفريقية وهو 
املرتفعة لاقت�شاد الإماراتي وت�شنيفها املتقدم يف موؤ�شر �شهولة الأعمال 
190 دولة  ال�شادر عن البنك الدويل حيث حتتل املركز ال�26 من اأ�شل 
اأ�شل  13 من  ال�  املركز  اللوج�شتية الذي حتتل به  اأداء اخلدمات  وموؤ�شر 
اأ�شل  من   16 ال�  املركز  به  وتتبواأ  العاملي  التناف�شية  وموؤ�شر  دولة   160

. دولة   138
واأك�����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ���ش��رف اأه��م��ي��ة م��ن��ت��دى رج����ال الأع���م���ال الإم���ارات���ي 
البلدين  ب��ني  القت�شادية  ال��ع��اق��ات  تطوير  يف  ودوره  القريغيز�شتاين 
ال�شديقني ومبا يت�شق مع روؤية وطموحات القيادة العليا يف كل من دولة 

الإمارات وقريغيز�شتان .
اهتماما  تبدي  اأن قريغيز�شتان  ارزيبك كوزو�شيف  اأكد معايل  من جانبه 
كبريا بتطوير عاقاتها القت�شادية مع الإمارات واأن ثمة اإمكانات وا�شعة 
امل�شرتكة  التنموية  امل�شالح  القت�شادي بني اجلانبني مبا يحقق  للتعاون 

ول �شيما يف قطاعات البتكار والطاقة .

اقت�سادية اأبوظبي تنفذ حملة توعية 
امل�ستهلكني يف مراكز اأبوظبي التجارية 

•• اأبوظبي-وام:

نفذت دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي حملة توعية يف عدد من املراكز 
جمهور  ا�شتهدفت  الكرمي  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  اأبوظبي  يف  التجارية 
امل�شتهلكني لتعريفهم ب�شلوكيات ال�شتهاك اخلاطئة خا�شة خال ال�شهر 

الف�شيل بالإ�شافة اىل حقوقهم وواجباتهم كم�شتهلكني.
لاأعمال  ابوظبي  ملركز  التنفيذي  املدير  املن�شوري  منيف  حممد  وق��ال 
التي  والتفتي�س  والرقابة  التوعية  اإطار خطة  تاأتي يف  ان احلملة  بالإنابة 
تنفذها دائرة التنمية القت�شادية ابوظبي مبنا�شبة �شهر رم�شان الكرمي 
يف ا�شواق اإمارة ابوظبي " ابوظبي والعني والظفرة " وت�شمل خم�س حمات 
على منافذ البيع وحمات اخل�شار والفواكه وا�شواق املوا�شي وحمات بيع 

اللحوم وعلى املحال التجارية للمواد ال�شتهاكية.
وا�شار اىل ان احلملة التي مت تنفيذها قبل ا�شبوع من قدوم �شهر رم�شان 
الكرمي ركزت على توعية امل�شتهلكني ب�شلوكيات خاطئة يكر ممار�شتها يف 
بامل�شرتيات  قائمة  �شهر رم�شان كعدم و�شع ميزانية حمددة وعدم و�شع 
قبل الذهاب اإىل ال�شوق وعدم مراجعة الأ�شعار والبطاقة الغذائية وتاريخ 
النتاج والنتهاء اأثناء �شراء املواد الغذائية بالإ�شافة اىل عدم تخزين املواد 

الغذائية ب�شورة �شحيحة مما يوؤدي اإىل تلفها اأو تقليل جودتها.
قاموا  ب��ال��دائ��رة  امل�شتهلك  حماية  موظفي  ان  املن�شوري  منيف  وا���ش��اف 
بزيارة عدد من املراكز التجارية يف ابوظبي حيث التقوا جمهور امل�شتهلكني 
مطبوعات  توزيع  خ��ال  من  ال�شتهاكية  والر���ش��ادات  الن�شائح  لتقدمي 
قبل  اخلاطئة  ال�شتهاكية  ال�شلوكيات  م��ن  للتخل�س  ن�شائح  تت�شمن 

وخال وبعد الذهاب اىل ال�شواق.
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العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه اإعادة اإعالن بالن�ضر 

يف الدعوى 44/2017 اإغفال اإيجارات 
اىل املدعى عليهم / 1( الكردي لاأعمال الفنية - �س ذ م م 

 2( يو�شف �شعيد عبداهلل ابراهيم 
مبا اأن املدعي  1( �شنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م  

2( على نا�شر عبداهلل العوي�س   
مت بتاريخ 2017/5/16 ت�شجيل دعوى اإغفال يف حكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 02063902016 ايجارات �شد املدعي عليهم اعاه ، وملا كان اعان 
احل�شور قد مت بطريق الن�شر يف مرحلة الدعوى البتدائية ، عليه باإعان 
 باملدعي عليهم للح�شور يف اجلل�شة بالدعوى اغفال عن طريق الن�شر. 
قررت اللجنة الق�شائية اعانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء 
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  1.00م  ال�شاعة   2017/5/31 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثاثة ايام 
من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3326   

                           املنذر /  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود 
املنذر اليه: م�شيح نقدر �شريازيان  - )جمهولة حمل القامة(. 

امل��وؤرخ يف  13 ابريل 2008 ، وامل�شتندات الخ��رى ذات العاقة  يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيات 
وت�شعة  ) مليونان ومائة  اإماراتي  : 2.149.685/35 درهم  وق��دره  املنذر( بدفع مبلغ   ( البنك  واملربمة مع 
واربعون الف و�شتمائة وخم�شة وثمانون درهم وخم�شة وثاثون فل�س ( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ النذار 

العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ،  ال�شقة رقم 506 �شي ، الطابق 5 ، اخلو�شكار ب 20 ، نخلة اجلمريا ، 
الواقعة على قطعة الر�س رقم 1121 ،  دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن 

ل�شالح املنذر وفقا لا�شول لدى دائرة الرا�شي والأماك يف دبي بتاريخ 15 يوليو 2009 . 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق   تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  التبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  ولحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العان املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف 
ت�شديد الدين كاما خال مدة ل تتجاوز ثاثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العان. �شيقوم املنذر بتنفيذ 

الرهن وبالتقدم بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-4-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3325   

                           املنذر /  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود 
املنذر اليه: فليبي بريي كاوفريي وال�شيدة يوليا نورموخميدوفا  - )جمهولة حمل القامة(. 

، وامل�شتندات الخ��رى ذات العاقة  امل��وؤرخ يف  7 اكتوبر 2008  الت�شهيات  املنذر اليه مبوجب خطاب  يلتزم 
واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 1.109.182/56 درهم اإماراتي ) مليون ومائة وت�شعة الف 
ومائة واثنان وثمانون درهم و�شتة وخم�شون فل�س( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( 

اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
نخلة   ، ال�شمالية  امل�شاكن  بناية   ،  6 الطابق   ، �شي   614 رق��م  ال�شقة   ، العقار  على  وذل��ك  العقاري(  )الرهن 
اجلمريا ، الواقعة على قطعة الر�س رقم 2 ،  دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا 

الرهن ل�شالح املنذر وفقا لا�شول لدى دائرة الرا�شي والأماك يف دبي بتاريخ  24 نوفمرب 2016. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق   تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  التبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  ولحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العان املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف 
ت�شديد الدين كاما خال مدة ل تتجاوز ثاثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العان. �شيقوم املنذر بتنفيذ 

الرهن وبالتقدم بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-4-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3324   

                           املنذر /  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود 
املنذر اليه: حافظ مامادوف وال�شيدة ويجانا مامادوف  - )جمهولة حمل القامة(. 

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيات املوؤرخ يف  11 دي�شمرب 2007 ، وامل�شتندات الخرى ذات العاقة 
واملربمة مع البنك ) املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 2.110.262/62 درهم اإماراتي ) مليونان ومائة وع�شرة الف 
الفوائد حتى تاريخ الن��ذار العديل )الدين(  ومائتان واثنان و�شتون درهم واثنان و�شتون فل�س( مت�شمن 

اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، ال�شقة رقم 1003 ، الطابق 3 ، مبنى مرجان )املبنى 3( ، مر�شى دبي ، 
الواقعة على قطعة الر�س رقم 170 ،  دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن 

ل�شالح املنذر وفقا لا�شول لدى دائرة الرا�شي والأماك يف دبي بتاريخ  20 مايو 2010  
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق   تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  التبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  ولحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العان املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف 
ت�شديد الدين كاما خال مدة ل تتجاوز ثاثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العان. �شيقوم املنذر بتنفيذ 

الرهن وبالتقدم بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-4-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3327   

                           املنذر /  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود 
املنذر اليه: �شريخان فرنود ولد حممد مراد  - )جمهولة حمل القامة(. 

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيات املوؤرخ يف  194 غ�شط�س 2008 ، واملربمة يف 21 اغ�شط�س 2008،   
وامل�شتندات الخرى ذات العاقة واملربمة مع البنك ) املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 10.610.209/54 درهم 
اإماراتي ) ع�شرة مليون و�شتمائة وع�شرة الف ومائتان وت�شعة درهم واربعة وخم�شون فل�س ( مت�شمن الفوائد 

حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، الفيا رقم 78 فروند اإي ، جاردن هوم ، نخلة اجلمريا ، الواقعة على 
قطعة الر�س رقم 92 ،  دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر 

وفقا لا�شول لدى دائرة الرا�شي والأماك يف دبي بتاريخ 26 اغ�شط�س 2008  
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق   تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  التبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  ولحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العان املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف 
ت�شديد الدين كاما خال مدة ل تتجاوز ثاثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العان. �شيقوم املنذر بتنفيذ 

الرهن وبالتقدم بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-4-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3323   

                           املنذر / بنك اإت�س اإ�س بي �شي - ال�شرق الأو�شط املحدود 
املنذر اليه : �شركة خو�شي التجارية - ذ م م - )جمهول حمل القامة( 

ملا كنتم ابرمتم عقد ت�شهيات ائتتمانية بينكم  وبني واملنذر بتاريخ 16 اكتوبر 2015  وملا كان 
مبلغ اإجمايل بقيمة )46.680.020.16 درهم( م�شتحق ال�شداد منذر تاريخ 11 ابريل 2017 

وملا كنتم حتى تاريخه ، ما زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة املبلغ امل�شتحق بذمتكم بالرغم 
من مطالبة املنذر املتكررة لكم. 

وملا كان املنذر قد حاول ار�شال انذار بوا�شطة كاتب العدل لكم بتاريخ 20 ابريل 2017 ولكن 
مل يتمكن ممثل كاتب العدل من اباغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم 

 وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت املنذر من اأجل توجيه النذار عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة
لذلك ، يعترب هذا النذار مبثابة مطالبة نهائية ل�شداد كامل املبلغ امل�شتحق بنتيجة عقد 
الت�شهيات، ويف حال عدم ال�شداد خال مهلة ثاثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار 
، لن يكون لدى املنذر اي خيار اآخر �شوا اتخاذ الجراءات القانونية �شدكم ومن دون الرجوع 

اليكم ل�شرتداد املديونية امل�شتحقة مع الفوائد القانونية املرتتبة عليها 
ايه بيرب ميدل  ال  التايل : مكتب دي  العنوان  املنذر على  التوا�شل مع  اليه  ميكن للمنذر 
اي�شت ال ال بي ، وعنوانه و�شط مدينة دبي - اعمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - الطابق 
9 - �شندوق بريد : 121662 ، دبي ، هاتف : 4386325-04 ، فاك�س : 4386101-04 - امل�شت�شار 

القانوين رامي بو رعد. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/435  جتا ري  جزئي 
اىل املدعي عليهم /1- فايف تيك انرتنا�شيونال 2- اناند راماكري�شنان راماكري�شنان 
ب�شفته مالك ومدير موؤ�ش�شة فايف تيك انرتنا�شيونال 3- بردي�س درمندر برابراتي 
املدعي/�شركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ال�شيكات  على  املوقع  ب�شفته  برابراتي 
بو�شكو للتجارة ذ.م.م وميثله: احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/ اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/4/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
بالزام املدعى عليهما )املوؤ�ش�شة ومالكها  �شركة بو�شكو للتجارة ذ.م.م حكمت املحكمة 
املدعي عليه الثالث( مت�شامنني بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ 45000 رهم وفائده 9% من 
تاريخ يف 2016/8/2 وحتى ال�شداد التام والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثاثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��ان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1646  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- جيمو  م د م �س   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ اندريا برا�شولني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
ب��ه وق���دره )34567(  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  اع���اه وال��زام��ك  امل��ذك��ورة 
مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   2621
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
  يف الدعوى  رقم   2017/26 نزاع تعيني خربة مدين    

اإىل  املتنازع �شدها الثانية / �شركة حممد كا�شف لاإلكرتونيات - �س ذ م م ، واملتنازع �شده 
الثالث / حممد كا�شف نظر احمد خواجا - جمهويل حمل القامة ، مبا ان املتنازعة /

�شركة النظمة املتطورة ذ م م ، قد اقامت �شدكم الدعوى امل�شار اليها اعاه ، وحكمت 
 ، الدعوى  امر  يف  للنظر  الدور  �شاحب  احل�شابي  اخلبري  بتعيني  املوقرة  دبي  حمكمة 

وحيث انكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم 
على   ، رحمة  اآل  دروي�س  مر�شا  احل�شابي  اخلبري  مكتب  اىل  احل�شور  عليكم  يتوجب 
عنوانه التايل ، دبي ، مبنطقة اخلليج التجاري ، �شارع البراج ، بناية اوبال تاور ، مكتب 
رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�س 3284449-04 وذلك يوم الحد املوافق 2017/6/4 
توؤيد  التي  وامل�شتندات  الوثائق  كافة  وتقدمي   ، �شباحا  والن�شف  ع�شر  احلادية  ال�شاعة 

موقفكم يف الدعوى
اخلبري احل�ضابي 
د. ر�ضا دروي�ض اآل رحمه   

باحل�ضور  اإعالن 
احل�ضابي اخلبري  مكتب   اىل 

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
  يف الدعوى  رقم  2017/1274 مدين كلي  

يدعوكم اخلبري اىل اجتماع خربة ح�شابية يف الدعوى رقم 2017/1274 مدين كلي 
بناء على حكم حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية -الدائرة املدنية والتجارية العمالية 
الدارية الكلية الثانية مبوجب خطاب الندب رقم 2017/992 بتاريخ 2017/5/24 بندبنا 
املاثلة املرفوعة من �شركة البلورة لتاأجري ال�شيارات �شد املدعي  خبري يف هذه الدعوى 
يوم  اجتماع خربة ح�شابي  املدعي عليه اىل  ، وعليه يدعو اخلبري  الرافيع  عليه عثمان 
الثاثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر وكيل املدعية دبي �شارع ال�شيخ 
زايد �شيتاديل تاور الطابق 12 مكتب رقم 3 اومن ميثلكم قانونا - ولا�شتف�شار الت�شال 
برقم اخلبري احل�شابي املنتدب من حمكمة ال�شارقة على الرقام التالية : 0509695535  

 0506474090 -
اخلبري احل�ضابي / اكرم كامل ابو القمبز 
رقم القيد : )403( وزارة العدل    

ح�ضابية خربة  اجتماع   اإعالن 

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة : �سركة كيتو�س للتجارة العامة - �س ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 2603 ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي  - ال�شيخ زايد - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    665267  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة   م�شوؤولية  ذات   : القانوين 
باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  التجاري : 1089655 مبوجب هذا تعلن 
اأع��اه، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�شركة  باإنحال  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف 
بتاريخ   العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/2/19   قرار حماكم دبي 
ام  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/2/19
ملك   104 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  وا�ست�ساريون   قانونيون  حما�سبون  كيه  ايه 
ديار للتطوير �س م ع - الق�شي�س ال�شناعية الوىل - ديرة - الهاتف : 04-2208822 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  - م�شطحباً   04-2208830  : الفاك�س   ،

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة : جنمة االإمارات للتموين - �س ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 203  ملك عارف احمد حمد م�شوط - ديره/نايف - ال�شكل 
القيد بال�شجل  القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة  رقم الرخ�شة : 591870  رقم 
التجاري : 1034141 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/5/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني انرتا 
لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 303 ملك جراند العقارية - حمي�شنه 4  
الهاتف : 2206466-04 ، الفاك�س : 2206866-04 - م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�شم امل�شفي/ام ايه كيه حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون 
 العنوان :  مكتب رقم 104 ملك ديار للتطوير �س م ع - الق�شي�س ال�شناعية الوىل - ديرة 
- الهاتف : 2208822-04 ، الفاك�س : 2208830-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
�سركة  لت�شفية  اأع��اه  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  كيتو�س للتجارة العامة - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب 
2017/2/19  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/19 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرتا�س 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�شم امل�شفي/انرتا لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 303 ملك جراند العقارية - حمي�شنه 4  الهاتف : 2206466-
04 ، الفاك�س : 2206866-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية جنمة االإمارات للتموين - 
�س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/18  واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�س  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/18 وعلى من لديه 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
 )45( خال  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه، 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعـــــــالن       

حممد  ه�شام  ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ح�شن حممد اإبراهيم احلمادي ، اجلن�شية : الإم��ارات ، عن نف�شه وب�شفته وكيل ورثة املتويف/ حممد 
ال�شادرة لدى  الت�شديق 2013/13  برقم  املقيدة  وكالة عامة  اإبراهيم احلمادي مبوجب  ح�شن حممد 
على  الت�شديق  وطلب  م   2013/1/3 بتاريخ  البتدائية  الحت��ادي��ة  خورفكان  مبحكمة  العدل  الكاتب 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ن�شيبه ورثة املتوفى/ حممد ح�شن حممد اإبراهيم احلمادي البالغة %100 
، واملرخ�شة من  ، ن�شاط الرخ�شة خياطة املاب�س الن�شائية  يف ال�شم التجاري خياط املدينة العربية 
دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 615336 ال�شادر بتاريخ 2011/10/3 يف دائرة 
التنمية القت�شادية بخورفكان اىل ال�شيد/ حممد جراغ حممد علي البلو�شي ، اجلن�شية :الإم��ارات  ،  
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 العان

الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حمرر  على  الت�شديق  وطلب   ، الإم���ارات   : اجلن�شية   ، علي  عبدالرحمن  ب�شري  عبداهلل 
ن�شاط   ، خديجة  خ��ي��اط  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف   %51 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
الرخ�شة خياطة املاب�س الرجالية ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف خورفكان 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   1981/11/15 بتاريخ  ال�شادر   240519 رقم  مهنية  رخ�شة 
بخورفكان ، الرى �شريكه يف الرخ�شة / ا�شف ر�شوان بن حممد بوتا حمنا�س ، اجلن�شية 
: باك�شتان ، لتكون الرخ�شة املذكور بياناتها اعاه باأكملها بن�شبة 100% ، با�شم ال�شيد/ 
ا�شف ر�شوان بن حممد بوتا حمنا�س ، اجلن�شية : باك�شتان ، 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 العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ ه�شام حممد ح�شن 
حممد اإبراهيم احلمادي ، اجلن�شية : الإم��ارات ، عن نف�شه وب�شفته وكيل ورثة املتويف/ حممد ح�شن 
حممد اإبراهيم احلمادي مبوجب وكالة عامة املقيدة برقم الت�شديق 2013/13 ال�شادرة لدى الكاتب 
العدل مبحكمة خورفكان الحتادية البتدائية بتاريخ 2013/1/3 م وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
)تنازل( يف ن�شيبه ورثة املتوفى/ حممد ح�شن حممد اإبراهيم احلمادي البالغة 100% يف ال�شم التجاري 
املدينة العربية لاقم�شة واملاب�س ، ن�شاط الرخ�شة جتارة املاب�س اجلاهزة الن�شائية ، جتارة القم�شة  
بتاريخ  ال�شادر   540865 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف   القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س 
البلو�شي  علي  ال�شيد/ حممد جراغ حممد  اىل  بخورفكان  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  2006/1/31 يف 
، 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 العان

الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ ه�شام حممد ح�شن 
حممد اإبراهيم احلمادي ، اجلن�شية : الإم��ارات ، عن نف�شه وب�شفته وكيل ورثة املتويف/ حممد ح�شن 
حممد اإبراهيم احلمادي مبوجب وكالة عامة املقيدة برقم الت�شديق 2013/13 ال�شادرة لدى الكاتب 
العدل مبحكمة خورفكان الحتادية البتدائية بتاريخ 2013/1/3 م وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
)تنازل( يف ن�شيبه ورثة املتوفى/ حممد ح�شن حممد اإبراهيم احلمادي البالغة 100% يف ال�شم التجاري 
التنمية القت�شادية يف   ، واملرخ�شة من دائرة  املوا�شي  ، ن�شاط الرخ�شة جتارة  املوا�شي  الرفاع لتجارة 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2009/10/29 بتاريخ  ال�شادر   602668 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان 
بخورفكان اىل ال�شيد/ حممد جراغ حممد علي البلو�شي ، 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 العان

الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ ه�شام حممد ح�شن 
حممد اإبراهيم احلمادي ، اجلن�شية : الإم��ارات ، عن نف�شه وب�شفته وكيل ورثة املتويف/ حممد ح�شن 
حممد اإبراهيم احلمادي مبوجب وكالة عامة املقيدة برقم الت�شديق 2013/13 ال�شادرة لدى الكاتب 
العدل مبحكمة خورفكان الحتادية البتدائية بتاريخ 2013/1/3 م وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
البالغة 100% يف  اإبراهيم احلمادي   املتوفى/ حممد ح�شن حممد  ورث��ة  ن�شيبه  ون�شيب  )تنازل( يف 
ال�شم التجاري جتارة الن�شر ، ن�شاط الرخ�شة جتارة القم�شة ، جتارة املاب�س اجلاهزة ، واملرخ�شة من 
دائرة التنمية القت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 140637 ال�شادر بتاريخ 1985/10/9 يف دائرة 
التنمية القت�شادية بخورفكان اىل ال�شيد/ حممد جراغ حممد علي البلو�شي ، اجلن�شية :الإم��ارات  ،  
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 العان
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
�شعيد خمي�س عبيد حممد النقبي ، اجلن�شية : الإمارات - وطلب الت�شديق على 
واملرخ�س  ال�شيارات  لتلميع  القر�س  التجاري  ال�شم  يف  )تنازل(  يت�شمن  حمرر 
بتاريخ   530461 رقم  مهنية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�شيد/ زينب حاجي  التنمية القت�شادية بخوفكان  اىل  2005/3/26 من دائرة 
مراد - اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
�ضهيل علي �ضعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

اىل املدعي عليه/نور ال�شعد لاعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�شة   2017/6/4  ال�شاعة 9:30  

للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  لديكم من مذكرات  ما  قانونا وعليكم تقدمي  او من ميثلكم  باحل�شور 
مبثابة  احلكم  ي�شدر  �شوف  تخلفكم  حالة  ويف  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثاثة 

ق�ضم الق�ضايا العماليةاحل�شوري.  )وامرت بتق�شري املدة(

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2791/2017/13 
2793/2017/13
2795/2017/13
2799/2017/13
2802/2017/13
2804/2017/13
2806/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�شم املدعي
كو�شال كومار تريباثي

دميبو برا�شاد
موكي�س كومار كو�شاواها

�شونو كومار �شارما رامايان �شارما
نر�س �شوكالل رام 
لف كومار جوبتا

كان�شان فانيندرا كومار دا�س دا�س  

مبلغ املطالبة
4148 درهم +  تذكرة العودة
4148 درهم +  تذكرة العودة
4148 درهم +  تذكرة العودة
4148 درهم +  تذكرة العودة
4105 درهم +  تذكرة العودة
4129 درهم +  تذكرة العودة
3913 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

اىل املدعي عليه/  ريال هايت�س للمقاولت - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�شة   2017/6/7 ال�شاعة 9.00   

للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  لديكم من مذكرات  ما  قانونا وعليكم تقدمي  او من ميثلكم  باحل�شور 
مبثابة  احلكم  ي�شدر  �شوف  تخلفكم  حالة  ويف  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثاثة 

ق�ضم الق�ضايا العماليةاحل�شوري.  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2623/2017/13 
2625/2017/13
2627/2017/13
2630/2017/13
2632/2017/13
2634/2017/13
2589/2017/13
2592/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8

ا�شم املدعي
 نور المني بنات خان 
نور العزيز خان �شري

�شهزاد خان مري خوا�س خان 
مكرم خان �شاه جهان 

�شاه�شوار خان تيا حممد 
كي�شور كومار كومارات 

نور علي خان مي�شال  خان 
نعمان �شاه اف�شل �شاه  

مبلغ املطالبة
14100 درهم + تذكرة العودة
7224 درهم + تذكرة العودة

10725 درهم + تذكرة العودة
14525 درهم + تذكرة العودة
7700 درهم + تذكرة العودة

14600 درهم + تذكرة العودة
10725 درهم + تذكرة العودة
10725 درهم + تذكرة العودة

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                       اىل املدعي عليه/ �شهم الف�شاء ل�شيانة املباين والديكور - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/6/7   ال�شاعة 9.00 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري  

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2288/2017/13 
2289/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 عني العق م�شر الدين

بروديب هولدير رامانادا هاولدير

مبلغ املطالبة
8341 درهم + تذكرة العودة 
7079 درهم + تذكرة العودة

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                             اىل املدعي عليه/ انكون ملقاولت البني التحتية - �س ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة   2017/6/4 ال�شاعة 9.00 

للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  لديكم من مذكرات  ما  قانونا وعليكم تقدمي  او من ميثلكم  باحل�شور 
مبثابة  احلكم  ي�شدر  �شوف  تخلفكم  حالة  ويف  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثاثة 

احل�شوري.  )وامرت بتق�شري املدة(
ق�ضم الق�ضايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2994/2017/13
3001/2017/13
3004/2017/13
3005/2017/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
�شاحيب �شعيد �شري جمال
بودهارثا كومار �شري�شثا
امني بهادر غام حيدر

كا�شف علي �شاه حممد علي �شاه  

مبلغ املطالبة
 14217 درهم + تذكرة العودة
12989 درهم + تذكرة العودة
14217 درهم + تذكرة العودة
13805 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3356   

املنذر  : �شركة الحتاد العقارية - �س م ع - بوكالة املحامي/ عبداهلل العو�شي 
املنذر  اليها : كواترو ويلز لتاأجري ال�شيارات - ذ م م )جمهول حمل القامة( 

تنبه املنذرة ، املنذر اليها املذكور ا�شمها اعاه باملبادرة اىل �شداد القيمة اليجارية وباقي املبالغ 
�شندا  القانونية  املدة  وق��دره 44.645 درهم وذلك خال  اليجار مبلغ  املرت�شدة مبوجب عقد 
تاريخ  حتى  ت�شتحق  التي  ال��غ��رام��ات  وب��اق��ي  التاأخريية  ال��غ��رام��ات  مبلغ  م��ع   1/25 امل���ادة  لن�س 
ال�شداد ، وال يف حال تخلفكم عن ال�شداد خال الفرتة املذكورة فاننا �شوف ن�شطر لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�شمل انهاء العقد واخاءكم من العني املوؤجرة والزامكم 
الت�شليم  تاريخ  حتى  وذل��ك  الفواتري  وكافة  التاأخريية  وال��غ��رام��ات  اليجارية  القيمة  ب�شداد 
الفعلي ا�شافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�شرار وخ�شائر نتيجة اخالكم بعقد اليجار والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3320   

املنذر :  �شونيل خان ل خاين  
املنذر اليه : جمموعة �شنرتا ل �شتثمارات - �س ذ م 

يخطر املنذر / املنذر اليه باخاء العني املوؤجرة وت�شليمها للمنذر اليه باحلالة 
مرت�شدة  مالية  مبالغ  واي  اليجارية  امل�شتحقات  و�شداد  عليها  ت�شلمها  التي 
ا�شتامه  يوم من   )30( اق�شاها  مدة  ، خال  وامل��اء  الكهرباء  وت�شوية ح�شاب 
القانونية من  الج���راءات  كافة  اتخاذ  املنذر  �شوف ي�شطر  وال   ، الن��ذار  هذا 
قيمة ايجارية والتعوي�س عن الطل وال�شرر مع حتمل املنذر اليه بكافة ر�شوم 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3321   

املنذر : اخلاجة للعقارات   
املنذر اليه :باور �شتار للتجارة - �س ذ م 

يخطر املنذر / املنذر اليه باخاء العني املوؤجرة وت�شليمها للمنذر اليه 
مبالغ  واي  اليجارية  امل�شتحقات  و�شداد  عليها  ت�شلمها  التي  باحلالة 
اق�شاها  مدة  خال   ، وامل��اء  الكهرباء  ح�شاب  وت�شوية  مرت�شدة  مالية 
اتخاذ  املنذر  �شوف ي�شطر  وال   ، الن��ذار  ه��ذا  ا�شتامه  ي��وم من   )30(
كافة الج��راءات القانونية مع حتمل املنذر اليه بكافة ر�شوم التقا�شي 

واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
    الدعوى رقم 2017/104 جتاري كلي - دبي 

املدعي عليهما : 1- مطعم لقونا بالعنوان : اإمارة دبي - منطقة القرهود - �شارع القرهود - بجانب 
حمطة ايبكو  - وبجانب مطعم بيوتنا ، 2-نوجا للتجارة العامة - �س م ح - بالعنوان : اإمارة عجمان 
، املنطقة احلرة - مكتب رقم C1- 505 ، B-37 -نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي 
يف الدعوى اأعاه واملرفوعة �شدكم من )حممد ماجد حممد الوي�شي( وعليه فاأنتم مكلفني اأو من 
ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق 2017/6/7 وذلك ال�شاعة 
احلادية ع�شر �شباحا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة 
مرتو اخلليج التجاري - خلف الإمارات للعطات - بناية بري�شم - مكتب اأحمد احلو�شني لتدقيق 
احل�شابات الطابق الثامن مكتب رقم )805( - يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحددين واح�شار 
امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى اعاه على ان تكون امل�شتندات مرتبة ومرتجمة للغة العربية 
واح�شار الأ�شول لاإطاع عليها . علما باأنه يف حالة تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر 

اعمالها وفقا لل�شاحيات املخولة لها قانونا . لاإ�شتف�شار الإت�شال ب 044341111
خبري ح�ضابي / حممد �ضعيد ال�ضبلي - قيد رقم 135  

 اعالن بالن�ضر
للح�ضور اأمام اخلربة

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
    يف الدعوى رقم 2017/911 جتاري جزئي- دبي    

املدعي عليها الوىل : �شركة جلوبال ا�شوران�س �شوليو�شنز - م م ح 
املدعي عليها الثانية : جلوبال ا�شوران�س �شريفي�شي�س ملالكها جاديب �شينغ برامود كومار �شينغ 

جلوبال  ل�شركة  املالك  وب�شفته  نف�شه  عن  �شينغ  كومار  برامود  �شينغ  جاديب   : الثالثة  عليها  املدعي 
ا�شوران�س �شوليو�شنز - م م ح واملالك ملوؤ�ش�شة جلوبال ا�شورن�س �شريفي�شي�س     

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اأعاه واملرفوعة �شدكم من  ال�شادة/ �شركة ابوظبي 
موتورز - ذ م م )املدعية(  وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده 
يوم الثنني املوافق 2017/6/5  ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي 
- �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - مقابل فندق جي دابليو ماريوت ماركيز - 
بناية الربي�شم  - مكتب  805 ، يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واإح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شاحيات املخولة 

لها قانونا.  لا�شت�شفار الت�شال ب : 04/4341111 

  اخلبري احل�سابي  - اأحمد علي احلو�سني            

اإعالن بالن�ضر 
للح�ضور اأمام اخلربة 

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعــــــــــالن  بالن�ضر        

ليكن معلوما للجميع ال�شيد/  عبدالرحمن حممد يو�شف عبداهلل الدرمكي - الإمارات 
التنمية  دائرة  رقم 741863  ، رخ�شة  للمفرو�شات  امللكية  ب�شفته مالك اجلل�شة  اجلن�شية 
رخ�شار  احمد  /زه��ري  ل�شالح  الرخ�شة  عن  والتنازل  بيع  يف  يرغب  ال�شارقة  القت�شادية 

احمد باك�شتاين اجلن�شية بكامل املوجودات املحل التجاري 
- تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات 

 وعما بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف �شان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم واإنه �شوف يتم امل�شادقة على الجراء 
امل�شار الهي بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعان لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعــــــــــالن  بالن�ضر        

الزعابي  عبدالرحمن  عبداهلل  �شعيد  حممد  ال�شيد/  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 ، الزيوت  الإم��ارات اجلن�شية ب�شفته مالك خدمات هوليود لاطارات وتبديل   -
رخ�شة رقم 514312 دائرة التنمية القت�شادية ال�شارقة يرغب يف بيع والتنازل عن 
الرخ�شة ل�شالح /طارق را�شد حامد م�شعود الغافري - اإماراتي اجلن�شية بكامل 

املوجودات املحل التجاري
 وعما بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم واإنه �شوف يتم امل�شادقة 
اي  الع���ان فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  بعد  الهي  امل�شار  الج���راء  على 
لتباع  بالعان  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�س 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

  اعـــــــــالن تغيري ا�ضم
ح�شني(    ال�شيد  عبداهلل  ال�شيد  خليفة  )ال�شيد  املواطن  تقدم 
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العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3332   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : فرا�س ب�شام عبدالرحمن حموده     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 48102.30  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 21782  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / H ، النوع : فولك�س 

واجن جيتا - �شالون  ،  اللون : احمر 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3337   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : عبداهلل حم�شن عبداهلل عيدرو�س ال�شقاف      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 77411.52  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 75687  موديل : 2013 ، الفئة : دبي / M ، النوع : جيب 

راجنلر - ا�شتي�شن  ، اللون : ف�شي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3336   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : رائد �شمري احمد قنديل      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 56960.42  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 86953  موديل : 2010 ، الفئة : دبي / O ، النوع : اودي 

A5 - �شالون  ، اللون : ف�شي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3340   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �شونيل لوي�س �شتالني بوي لوي�س �شتالني     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 50281.88  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 52427  موديل : 2013 ، الفئة : دبي / O ، النوع : فورد 

اك�شدي�شن - ا�شتي�شن  ، اللون : ازرق 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3335   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : احمد �شكري عبدالعزيز �شلطان      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 25920.34  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 27630  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / O ، النوع : هيونداي 

الينرتا - �شالون  ، اللون : ابي�س 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3338   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : بهاء ا�شماعيل ممدوح الكردي      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 132917.40  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 14363  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / E ، النوع : تويوتا 

ابي�س   : اللون   ، ا�شتي�شن   - كروزر   FJ
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3331   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : نزار نور ناتاين      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 61128.48  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 72109  موديل : 2010 ، الفئة : دبي / O ، النوع : اودي   

ا�شتي�شن  ، اللون : ابي�س   -  Q7
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3342   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : الكرب ا�شكروف  )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 77682.90  درهم( 
 : ال��ن��وع   ،  O  / دب��ي   : الفئة   ،  2014  : م��ودي��ل    82439  : رق��م  ال�شيارة  مبوجب قر�س متويل 

�شيفروليه امبال - �شالون  ، اللون : ا�شود 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   للمنفذ �ضده 

فى الدعوى رقم  2015/48   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: اي�شوارلل باجوندا�س روباين 

A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �شارع الو�شل - فلل ال�شيخ حمدان - فيا رقم
املنفذ �شده : مدينة دبي للحياة الع�شرية - �س ذ م  - واأخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - املطينه - 
ديره - �شارع املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �شقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �شرياتون ديرة 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/6/7 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
الثمن على  ال��زي��ادة  عن ع�شر  ال تقل هذه  ب�شرط  امل��زاد  التالية لر�شوم  اي��ام  الع�شرة  الثمن خال  ان يزيد على 
 : العقار  نوع   : املمتلكات   او�شاف  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان 
ار�س - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم الر�س : 1039 - امل�شاحة : 1598.36 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)3.802.213.00(  درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر     
فى الدعوى رقم  2014/329  انابات جتارية    

طالب التنفيذ: البنك العربي 
عنوانه : بردبي - بوكالة املحامي عبداهلل را�شد هال 

املنفذ �شده : ال�شيخ / �شيف بن عبداهلل بن ماجد ال�شام�شي - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - ماأجور رقم 40 - بلوك 1 - حظرية ب�شوق املوا�شي بالق�شي�س 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/6/7 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  �شركة  البيع   بها  انيط  التى  اجلهة  اأم��ام  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
ل  تاأمني  ايداع  الدولة  ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
باعرتا�شه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : )ح�شة( يف قطعة الر�س رقم 410 - املنطقة : الطوار الثالثة - امل�شاحة : 807.48 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )2.187.463.3( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   للمنفذ �ضده 
فى الدعوى رقم  2015/48 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: اي�شوارلل باجوندا�س روباين 
A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �شارع الو�شل - فلل ال�شيخ حمدان - فيا رقم

املنفذ �شده : مدينة دبي للحياة الع�شرية - �س ذ م  - واأخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - املطينه - 
ديره - �شارع املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �شقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �شرياتون ديرة 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/6/7 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
الثمن على  ال��زي��ادة  عن ع�شر  ال تقل هذه  ب�شرط  امل��زاد  التالية لر�شوم  اي��ام  الع�شرة  الثمن خال  ان يزيد على 
 : العقار  نوع   : املمتلكات   او�شاف  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان 
ار�س - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم الر�س : 1038 - امل�شاحة : 1094.41 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)2.591.626.00(  درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/2943 جتاري جزئي                                              

اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ال�شوري   ح�شن  �شامل  ح�شن  �شامل  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / فوؤاد حممود �شامي �شادق بيرب�س وميثله : الفا�شل معت�شم عبدالرحمن املقبول  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/1  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�شالح/فوؤاد حممود �شامي �شادق بيرب�س بالزام املدعي عليه )�شامل ح�شن �شامل ح�شن 
ان يوؤدي للمدعي )ف��وؤاد حممود �شامي �شادق بيرب�س( مبلغا وقدره 128000  ال�شوري( 
تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  القانونية عنه  والفائدة   ، درهم  الف  مائة وثمانية وع�شرون 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  التام  ال�شداد  وحتى   2016/12/6
يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1261 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- نا�شر يو�شف خمي�س عبداهلل النقبي  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين  
املذكورة  الدعوى  2017/5/23  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاه ل�شالح/بنك ابوظبي التجاري )فرع( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
وثمانون  واثنني  وثمامنائة  ال��ف  وارب��ع��ون  وخم�شة  )ثاثمائة  دره��م   345882.74 مبلغ 
الق�شائية يف  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  والفائدة  واربعة و�شبعون فل�س(  درهم 
درهم  ثاثمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شا  التام  ال�شداد  وحتى   2017/4/10
يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/876  ا�ضتئناف جتاري   

 ، م  م  ذ  �س   - �شنتين�س  ب�شن�س  ات�س  ان��د  ات�س  1-�شركة   / املدخل  اخل�شم  اىل 
اخل�شم املدخل /2-حممد وقا�س اعجاز احمد - جمهول حمل القامة مبا ان 
: علي م�شبح علي �شاحي    امل�شتاأنف /ا�شماعيل عي�شى حاجي امريي وميثله 
: 2015/1060 جتاري كلي  بالدعوى رقم  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد 
بتاريخ 2016/6/7  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء   املوافق 2017/6/21 ال�شاعة 
او من  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  10.30 �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/260   ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-حم��م��د ر���ش��ا ع��ب��دال��رح��م��ن ���ش��ريف  جم��ه��ول حمل 
ب�شفته   - الها�شمي  ابراهيم  ال�شيد  كامل  امل�شتاأنف /حممد  ان  القامة مبا 
: علي م�شبح علي �شاحي  العمودي لاقم�شة وميثله  وادي  مالك موؤ�ش�شة 
: 2016/2742 جتاري  بالدعوى رقم  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  -  قد 
جزئي بتاريخ 2017/2/7 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/12  
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/31  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-حم��م��د ر���ش��ا ع��ب��دال��رح��م��ن ���ش��ريف  جم��ه��ول حمل 
ب�شفته   - الها�شمي  ابراهيم  ال�شيد  كامل  امل�شتاأنف /حممد  ان  القامة مبا 
: علي م�شبح علي �شاحي    العمودي لاقم�شة وميثله  وادي  مالك موؤ�ش�شة 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م   2016/128 جتاري كلي  قد 
بتاريخ 2017/1/5 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/5  ال�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3350   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : نيكول راتانا ويل�شون - بريطانيا اجلن�شية 

املو�شوع : انذار قانوين ب�شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 79.500.34 درهم 
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�شداد اللتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني 
عن قر�س ال�شيارة رقم 83045/خ�شو�شي الفئة/دبي -نوع ال�شيارة بي ام دبليو - اإك�س فايف  
فاإننا ننذركم ب�شرورة �شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 79.500.34  درهم كاملة مع 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�شداد وذلك يف خال ا�شبوع من تاريخ هذا الن�شر ، وال فاننا 
�شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم فيها بطلب بيع املال املرهون 

دون احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة الآثار القانونية كامله. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3354   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : عبا�س عبداهلل عبا�س اأ�شد - اإماراتي اجلن�شية 

املو�شوع : انذار قانوين ب�شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 29.853.19 درهم 
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�شداد اللتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني 
ال�شيارة هوندا - اكورد - فاإننا  ال�شيارة رقم 6476/خ�شو�شي الفئة/دبي - نوع  عن قر�س 
مع  كاملة  دره��م   29.853.19 وقدرها  بذمتكم  امل�شتحقة  املديونية  �شداد  ب�شرورة  ننذركم 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�شداد وذلك يف خال ا�شبوع من تاريخ هذا الن�شر ، وال فاننا 
�شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم فيها بطلب بيع املال املرهون 

دون احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة الآثار القانونية كامله. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3352   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : جويل ان �شانداجان جانادين - الفليبني اجلن�شية 

املو�شوع : انذار قانوين ب�شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 41.152.94 درهم 
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�شداد اللتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني 
عن قر�س ال�شيارة رقم 91552/خ�شو�شي الفئة/دبي - نوع ال�شيارة مي�شتوبي�شي - لن�شر  
فاإننا ننذركم ب�شرورة �شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 41.152.94 درهم كاملة مع 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�شداد وذلك يف خال ا�شبوع من تاريخ هذا الن�شر ، وال فاننا 
�شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم فيها بطلب بيع املال املرهون 

دون احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة الآثار القانونية كامله. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3351   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : بهناز ا�شداهلل ابراهيميان جنف ابادي - ايراين اجلن�شية 

املو�شوع : انذار قانوين ب�شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 85.529.51 درهم 
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�شداد اللتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني 
باثفايندر    - ني�شان  ال�شيارة  نوع   - دبي  الفئة/  34702/خ�شو�شي  رقم  ال�شيارة  قر�س  عن 
فاإننا ننذركم ب�شرورة �شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 85.529.51 درهم كاملة مع 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�شداد وذلك يف خال ا�شبوع من تاريخ هذا الن�شر ، وال فاننا 
�شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم فيها بطلب بيع املال املرهون 

دون احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة الآثار القانونية كامله. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3355   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : حممد علي عبا�س ر�شا حب�شي - الإمارات اجلن�شية 

املو�شوع : انذار قانوين ب�شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 37.753.23 درهم 
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�شداد اللتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني 
فاإننا  ب��ات��رول    - ني�شان  ال�شيارة  ن��وع   - الفئة/دبي  24528/خ�شو�شي  ال�شيارة  قر�س  عن 
مع  كاملة  دره��م   37.753.23 وقدرها  بذمتكم  امل�شتحقة  املديونية  �شداد  ب�شرورة  ننذركم 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�شداد وذلك يف خال ا�شبوع من تاريخ هذا الن�شر ، وال فاننا 
�شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم فيها بطلب بيع املال املرهون 

دون احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة الآثار القانونية كامله. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3353   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : �شاهنواز حممد اقبال ميمن - الهند اجلن�شية 

املو�شوع : انذار قانوين ب�شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 36.352.02 درهم 
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�شداد اللتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني 
فاإننا   - ني�شان جوك  ال�شيارة  نوع   - الفئة/دبي  رقم 38793/خ�شو�شي  ال�شيارة  عن قر�س 
مع  كاملة  دره��م   36.352.02 وقدرها  بذمتكم  امل�شتحقة  املديونية  �شداد  ب�شرورة  ننذركم 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�شداد وذلك يف خال ا�شبوع من تاريخ هذا الن�شر ، وال فاننا 
�شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم فيها بطلب بيع املال املرهون 

دون احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة الآثار القانونية كامله. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3347   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : هاين حممد حممد ال�شامي     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 162582.70  درهم( 
مبوجب قر�س متويل ال�شيارة رقم : 65076  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / J ، النوع : ني�شان 

بات�شفايندر - ا�شتي�شن  ، اللون : ر�شا�شي  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/3330   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شامي -  بوكالة املحامي عبا�س مهدي الطاهري 
املنذر اليه : طارق الداودي     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 62519.36  درهم( 
ال��ن��وع :   ،  N ، الفئة : دب��ي /  مب��وج��ب ق��ر���س مت��وي��ل ال�شيارة رق��م : 76477  م��ودي��ل : 2014 

ميت�شوبي�شي باجريو - جيب  ، اللون : ذهبي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خال �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     

   يف  الدعوى 2017/178    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده / 1- دليب راهولن   جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم /

م�شرف الإم��ارات ال�شامي  - �س م ع وميثله : احمد ح�شن رم�شان اآل علي 
- قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2017/155 حجز حتفظي جتاري والر�شوم وامل�شاريف.    وحددت 
لها جل�شه يوم الحد املوافق 2017/6/18  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم 
ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اي��ام على  بثاثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  اأو م�شتندات  ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1502  ا�ضتئناف جتاري   

 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-كازابر�شتيج خلدمات ت�شميم احلدائق - �س ذ م م  
 جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة دبي لتاأجري ال�شيارات - ذ م م 
وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2016/1147 جتاري جزئي بتاريخ 2016/10/5  وحددت 
لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/112  ا�ضتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-حممد غياث را�شد جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف /م�شرف الهال - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : نا�شر مال 
اهلل حممد غامن - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/505 
املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�شه  وح��ددت   2017/3/5 بتاريخ  كلي  عقاري 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/7/12
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/286  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-مدينة دبي للحياة الع�شرية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
الكثريي   قد  بدر  �شوق حم�شن   : بيلو مو�شى عبداللهي وميثله  املدعي/  ان  مبا 
موؤرخة  و���ش��راء  بيع  اتفاقية  بف�شخ  امل��ط��ال��ب��ة   ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
ي���وؤدي مبلغ  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ال���زام  امل��دع��ي وامل��دع��ي عليه م��ع  ب��ني   2010/11/22
وقدره )9.114.136.90 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  حتى  الق�شائية 
جل�شة يوم الحد  املوافق  20107/6/4  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1345  مدين  جزئي              

الفهيم   ا�شماعيل علي  �شوبرماركت 2-ع��ادل علي  املدعي عليه / 1-�شوي�س مارت  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ام بي بارترن اند تريدجن ايه جي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  دره��م(  وق��دره )453.600 
املحاماة ل  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  املدعي عليهما  ال��زام  التام مع  ال�شداد 
تقل عن مبلغ وقدره )20.000 درهم( كانت هي يف غني عنها   وحددت لها جل�شة يوم 
الحد  املوافق  2017/6/11  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1542  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب��ا���ش��ن ف��ن ال�����ش��وك��ول - ذ م م  جم��ه��ول حم��ل القامة 
ابراهيم  ا�شماعيل  : علي  م وميثله  م  ذ  �س   - للتغليف  املدينة  املدعي/  ان  مبا 
النزاع  ملف  ب�شم  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن   
رقم )2017/200( بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )18.453 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2017/5/30  ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1585  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بريناديت اكيونو كروز  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�شرف الهال )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله : نا�شر مال 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  اهلل حممد غ��امن   قد 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   79.286.13( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
املوافق  2017/6/5   الثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1324  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شامبل مي اب ليمتد - فرع دبي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اي تي بي منطقة حرة - ذ م م وميثله : يو�شف حممد ح�شن 
حممد البحر   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   50998( وق��دره  مببلغ 
ي��وم الثاثاء   ال��ت��ام  وح���ددت لها جل�شة  ال�شداد  ال��دع��وى وحتى  9% م��ن رف��ع 
املوافق  2017/6/6  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 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 بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/36  مدين  جزئي              
اىل اخل�����ش��م امل��دخ��ل / 1-ا���ش��ع��د اق��ب��ال حم��م��د ���ش��الت  جم��ه��ول حمل 
ال�شحية  الدوات  ل��ت��ج��ارة  ع��ب��دول  ج��اه��ري  امل���دع���ي/  ان  مب��ا  الق���ام���ة 
قد  ال��ك��م��ايل    ع��ب��داهلل  علي  حممد   : وميثله  وال���ش��ب��اغ  والكهربائية 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره =/40735 درهم 
والفائدة والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الحد   املوافق  
2017/6/11   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1111  جتاري كلي               

م�����ش��وؤول��ي��ة حم����دودة( 2-ح�شن  ذات  )���ش��رك��ة  اب�����ش��ار  امل��دع��ي عليه / 1-م��ط��ع��م  اىل 
غامر�شا بردبار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران - فرع �شركة 
اأقام عليك الدعوى  اجنبية وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين   قد 
والر�شوم  دره��م(   3858000( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق   ي��وم الح��د   املعجل با كفالة.  وح��ددت لها جل�شة  بالنفاذ  و �شمول احلكم 
2017/6/4  ال�شاعة 10.00 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1323  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة الهدى للمقاولت -ذ م م  جمهول حمل القامة 
يو�شف حممد   : م وميثله  م  ذ   - البناء  م��واد  لتجارة  توينباو  امل��دع��ي/  ان  مبا 
بالغاء  املطالبة   ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ب��ح��ر    ح�شن حممد 
عليه  امل��دع��ي  البنك  ل��دى   FIG/CG0990347 رق��م  ال�شمان  خ��ط��اب 
الثاين واعتباره كان مل يكن وال��زام البنك املدعي عليه الثاين بت�شييل قيمته 
ي��وم الحد   امل��دع��ي��ة.   وح��ددت لها جل�شة  وق��دره��ا 235.438.50 دره��م ل�شالح 
املوافق  2017/6/4  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/269  عقاري كلي                 

زنيل   علي  ح�شن  2-جا�شم  ال�شقران   عبدالهادي  �شقر  1-ب�شام   / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ وداد عبداهلل ال�شعفار   قد اأقام عليك الدعوى 
املدعي  وال��زام  عليهم  واملدعي  املدعي  بني  العقد  وابطال  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م(   826.527.50( وق��دره  مبلغ  ب��رد  عليهم 
و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة ورد ا�شل ال�شكيات .  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  
املوافق  2017/6/6  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1457  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-امنيات للتكنولوجيا - �س م ح ميثلها مديرها/ ايهم احمد يو�شف 
احمد يو�شف  2-ايهم احمد يو�شف احمد يو�شف  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ايكو دبي - �س ذ م م وميثله : روكز جورج حبيقه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الفا  واربعون  درهم()اربعمائة   440.816( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
والتعاب   وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية  الفائدة  مع  درهما(  ع�شر  و�شتة  وثمامنائة 
املوافق   ب��دون كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د   بالنفاذ العجل  و �شمول احلكم 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة    2017/6/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1683  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الكوكب الف�شي لو�شاطة التاأمني - �س ذ م م 2-رامي�شان كويامربات 
التاأمني - �س م ع وميثله : �شيخه  مولييل  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ دار 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  حممد �شيف علي املحرزي   قد 
عليهم مببلغ وقدره )100.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة والزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�شامن تعوي�شا قدره )10.000 درهم(  وحددت لها 
جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2017/6/13  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1466  جتاري جزئي              

القامة  حم��ل  جمهول  مو�شى   حممد  خالد  من�شور   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م��ال اهلل حممد  نا�شر   : م ع وميثله  ���س   - ال��ه��ال  امل��دع��ي/ م�شرف  ان  مب��ا 
غامن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )1.744.600.18 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة )علما بان 
الدعوى قد احيلت من املحكمة التجارية اجلزئية(.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة  املوافق  2017/6/7   الرب��ع��اء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/951  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-وي��ل��ي��ام اوي��ن��د اوب��ي��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك دبي ال�شامي - �س م ع وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل 
بن هويدن الكتبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )202.517.49 درهم( مبا يعادل عدد )81.007( كليو جرام 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شكر   من 
Ch1.C.14 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق  2017/6/8   اخلمي�س  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/3788  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-جنمة ال�شالة للو�شاطة التجارية - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / احمد ابو الفتوح حممود ابراهيم - قد اأقام 
 78022( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى 
الثاثاء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )AE169283313MB( رق���م 
لذا فاأنت مكلف   Ch1.A.1 املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/805  جتاري جزئي              

حمل  جم��ه��ول  م  م  ذ  ���س   - لا�شتثمار  با�شا  1-ج��اجن�����س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
: �شمري حليم  م م وميثله  ذ  ���س   - اك�شرب�س  امل��دع��ي/ فري�س  ان  الق��ام��ة مب��ا 
كنعان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )92.856.95 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ  ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق  2017/6/1  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 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 بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/152  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-زينت للتطوير العقاري - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي/ ح�شني كيان احمدي   قد 
املطالبة بالت�شديق على حكم التحكيم ال�شادر يف الدعوى 2014/65 حتكيم 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  
املوافق  2017/6/6  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/291  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما/1-ك�شا�شزار بال�شاز 2-جوليا ك�شا�شزار  جمهويل حمل القامة 
حليم  �شمري   : وميثله  �شي  ال  بي  بنك  بي  ا���س  تي  التنفيذ/لويدز  طالب  ان  مبا 
كنعان   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/614 عقاري كلي يوم اخلمي�س 
بتاريخ  2016/12/29 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره 
)3163579.80( درهم والفائدة القانونية بواقع 2.5% حتى متام ال�شداد  وت�شليمه 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العان. 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/234  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-يو�شف عبداهلل �شامل الفار�شي - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
مالك موؤ�ش�شة رمياك�س للعقارات  2-برويز �شيافت 3-مهرناز كاو�شي 4-مري 
متني حمزة - هندي اجلن�شية  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
�شاهده يو�شف �شمدين وميثله : ديانا حممد حمادة   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1730154.19( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  1- بطان عقد بيع وحدة التداعي 
- وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1708  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- ال�شابع ال�شحرية خلدمات تنظيف املباين - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد يون�س جاب جل   
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )8667.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 900 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1313   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- ايتزا بيتزا  2- زياد �شامي علي ب�شناق - ب�شفته مالك 
حمل  جمهول  بيتزا(   )ايتزا  التجاري  بال�شم  املعروفة  الفردية  املوؤ�ش�شة 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اإيتالفود - �س م ح وميثله : روكز جورج حبيقه  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )83849( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/1408 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- تيولب بيزني�س ديفيلوبرز ليمتد   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  قررت حمكمة دبي 
درهم   )66058223.35( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعانكم  البتدائية 
خال �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاه واإلبيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية 
)نوع العقار : قطعة ار�س- املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 192 

- م�شاحة العقار - 7644.80 مرت مربع(  
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3066  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شيخ احمد حامت للنقل بال�شاحنات اخلفيفة �س.ذ.م.م )فرع( جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / جمالدا  عبداهلل حكيم ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )5186  ومو�شوعها 
  MB171495572AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1000(
 ch1.A.1:وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2233  عمايل جزئي
املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للعقارات  واي  1-م��ون   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �شفيق  حممد  �شفيق  في�شان   /
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   46364( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB170050900AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2049  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  التنظيف  خل��دم��ات  حيات  1-خ�شر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد ا�شفاق اهلل يار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170315217AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3161  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ركن املرجان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اخ��رت ب�شري احمد  امل��دع��ي / برفيز  ان  مب��ا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   5567( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb154456983ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/30 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2481  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شاين كورنرز خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /كرمي ابراهيم حممود م�شعود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   48694( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170081576AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/19 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7796  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شرافت علي للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �شاه   حمريان  داوود  /حممد  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   19000( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB165749949ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/6/13 ال�شاعة 8.30 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3633  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الوزة الذهبية للتجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شارفجيت �شينغ لل �شينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )11979.05 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
جل�شة  لها  وحددت    mb172045379ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/6/4 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3464  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  احلرا�شة  خلدمات  فاروقي  �شعيد  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  �شيد احمد ج��ان  قد  املدعي /�شعود احمد ج��ان  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
واعان  الدعوى  ت�شجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطلب  ومو�شوعها  الدعوى 
املدعي عليها ب�شور من لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  دره��م(   2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )32455(
رقم ال�شكوىالعمالية:mb171708088ae  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2017/6/8 ال�شاعة 8.30 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/373  جتا ري  كلي 
�شهو لموجات  بابو  �شهناز   -2 ���س.ذ.م.م  لتنظيم احلفات  امل��ري  املحكوم عليهما/1-  اىل 
��������س.ذ.م.م  جم��ه��ويل حمل  امل����ري لتنظيم احل��ف��ات  مل��دي��ون��ي��ة  ك��ف��ي��ل ���ش��ام��ن  - ب�شفته 
الدعوى  يف    2017/4/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  الوطني  ابوظبي  ل�شالح/بنك  اع��اه  امل��ذك��ورة 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )�شبعمائة 
والفوائد  فل�شا  و�شبعون  و�شبعة  درهما  و�شبعة وع�شرون  الفا وخم�شمائة  واثنان وع�شرون 
ال�شداد  وحتى  يف:2016/12/7  احلا�شل  النزاع  قيد  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية 
التام والزامكما امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري 
الع��ان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/374  جتا ري  كلي 

اىل املحكوم عليهما/1-�شركة ليتني للتجارة �س.ذ.م.م 2- عادل م�شتاق ا�شماعيل ب�شفته كفيل 
املحكمة  بان  نعلنكم  ���س.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة  للتجارة  �شركة ليتني  �شامن ملديونية 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/20  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/بنك ابوظبي 
الوطني حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما 
وثاثة  وت�شعمائة  )مليونا  درهما   )1983940.67( مقداره  مبلغ  املدعي  البنك  اىل  يوؤديا  بان 
ت�شعة  ب�شيطة بواقع %9  الفا وت�شعمائة واربعني درهما و�شبعة و�شتون فل�شا( وفائدة  وثمانون 
باملائة �شنويا من تاريخ:2016/12/14 وحتى متام ال�شداد والزامكما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1444  جتا ري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1-احمد فوؤاد حممد احمد القوريه  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاه 
بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ����س.م.ع  ال���دويل  التجاري  ل�شالح/البنك 
املدعي عليه بان يوؤدي له مبلغ وقدره )857.227.13( درهم )فقط ثمامنائة و�شبعة 
وخم�شون الف ومائتان و�شبعة وع�شرون درهم وثاثة ع�شر فل�شا( والفائدة بواقع %9 
�شنويا على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ :2016/6/6 حتى ال�شداد التام ف�شا 
عن امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/582  جتا ري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هارجيت �شينغ �شا�شار اندار �شينغ  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/5  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/

بنك ابوظبي التجاري )فرع دبي( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )واحد 
و�شبعني الف و�شتمائة وواحد وخم�شني درهم وت�شعة وثاثني فل�شا( والفائدة القانونية 
ال�شداد  مت��ام  وحتى  يف:2016/9/22  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/2720  جتا ري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- حممد جمال الدين حممد زيدان ابو اجلود  جمهول حمل القامة 

املنعقدة بتاريخ  2017/4/20  يف الدعوى املذكورة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 

 )299.476.46( مبلغ  ب��اداء  عليه  املدعي  ب��ال��زام  التجاري  ابوظبي  ل�شالح/بنك  اع��اه 

درهم وفوائد عن التاخري بواقع 9% من تاريخ:2016/12/4 وحتى متام ال�شداد والزمته 

قابا  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شاريف 

لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم 

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

 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/345  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- فهد �شديقي وقار �شديقي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اماك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي

ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  امل���ذك���ورة اع���اه وال���زام���ك  ال��دع��وى التنفيذية  اأق����ام عليك  ق��د 
)413051.79( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

2- ف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�شوع الدعوى وماحقها و�شطب عبارة )تخ�شع 
بالتملك  املنتهي  الج���ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية 
وملحقاته( الواردة ب�شهادة ملكية وت�شليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة 

لها .
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/434  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- عبا�س ر�شا ايروانى  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اماك 
للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي

ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  امل���ذك���ورة اع���اه وال���زام���ك  ال��دع��وى التنفيذية  اأق����ام عليك  ق��د 
)735418.45( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

2- ف�شخ اتفاقية الج��ارة املنتهية بالتملك مو�شوع الدعوى وال��زام املدعي عليه الول بت�شليم 
العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  ال�شواغل  من  خال  للمدعية  والتفاقية  الدعوى  مو�شوع  العقار 
الواردة ب�شهادة امللكية ب�شطب عبارة )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك 
طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�شهادة ملكية العقار 
ال�شادرة من دائرة الرا�شي . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3245  عمايل جزئي
)ف���رع( جمهول حمل  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-ج��ورم��ي��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /مارجوري باكويرا ليم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15209( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171604824AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/6/11 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 بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3092  عمايل جزئي
جمهول  �������س.ذ.م.م  الرا����ش���ي  لتجميل  ���ش��اب��دار  1-ا���ش��م��اع��ي��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د ال��ي��ا���س خ��و���ش��و اح��م��د خ���ان ح��و���ش��و  قد 
اأق�������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم���و����ش���وع���ه���ا امل���ط���ال���ب���ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا 
رقم  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره����م(   12881(
املوافق  الح���د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171524262AE:ال�شكوى
اأو  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �س  ال�شاعة   2017/6/11
للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3002  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انكون ملقاولت البنى التحتيه �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جا�شبال �شينغ ناهار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   11091( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB170635468AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3264  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  عبداجلبار  1-عبداجلواد   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد زونري عبدال�شتار احمد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14828 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  AE170163480MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   800(
�س   8.30 ال�������ش���اع���ة   2017/6/11 امل�����واف�����ق  الح������د  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2827  عمايل جزئي

���������س.ذ.م.م جمهول  ل��ل��م��ق��اولت  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م�������ودرن اراب��ي�����ش��ك  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ا���ش��ام��ة ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي  ق���د اأق�����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )22556 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شكوى:MB171153567AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/6/18 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 بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1296  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  لا�شت�شارات  بريفكت  1-بيبل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��وده��ري ك��ام��ران ان���ور ���ش��وده��ري حممد ان���ور  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  )32860 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB166064584AE/2017:ال�شكوى
الثنني املوافق 2017/6/5 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي 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 بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3203  عمايل جزئي
ان  اىل املدعي عليه / 1-اخل��واط��ر خلدمات الف���راح جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة  اأق���ام عليك  ق��د  ا���ش��ام  ن��ور حممد دي��ن  امل��دع��ي / 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   3300( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171613253ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الثاثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة.
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2905  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املمتاز خلدمات ال�شحن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  اهلل  اهلل رحمة  / عرفان  املدعي  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15133( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171359764ae  وحددت لها جل�شة 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/6/4 املوافق  الح��د  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العان .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2278  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اميزينج هومز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / زاهد م�شطفى خان لودهي ندمي �شهيل لودهي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12281 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB169017491AE  وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�شاعة 8.30 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  الدعوى 2017/23  تظلم عقاري
حمل  جمهول  حار�س  ناتايل   -2 حار�س  جابريل  1-ف��رج��ال   / �شده  املتظلم  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / هاين توفيق ال�شيد قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه 
عقاري  عري�شة  على  ام��ر   11/2017 رق��م  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  ومو�شوعه 
ال�شاعة  املوافق 2017/6/4    يوم الحد  لها جل�شة  وامل�شاريف. وح��ددت  والر�شوم 
م��ن ميثلك  اأو  باحل�شور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  ���س   11.00
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1398  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اونان حممد نواب جمهول حمل القامة مبا ان 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  كالفني جنا�شوب   امل��دع��ي/ ج��اي 
املطالبة مببلغ وقدره )12000( درهم والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها 
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/6/13    الثاثاء  ي��وم   جل�شة 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1361  مدين جزئي

اذك��ار احلق جمهول  �شلطانه ملك ملك  �شمريا   -1  / املدعي عليه  اىل 
اأقام  قد  يعقوب   يعقوب حممد  املدعي/ بريفني  ان  القامة مبا  حمل 
درهم   )27430( وق����دره  مببلغ  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
والفائدة والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق  
2017/6/8   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/65  جتا ري  كلي 

حممد  بهاتي  احل��ق  اك��رام   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ك��ورب  عليهما/1-ريك�س  املحكوم  اىل 
�س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  ك��ورب  ريك�س  �شركة  ملديونية  �شامن  كفيل  ب�شفته   - جاويد  اقبال 
يف    2017/3/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل 
املحكمة مبثابة احل�شوري  ���س.م.ع حكمت  التجاري  دبي  ل�شالح/بنك  اعاه  املذكورة  الدعوى 
وخم�شة  )خم�شمائة  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
الف ومائة واثنني وخم�شون درهما واثنني واربعون فل�شا( والفوائدة القانونية بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ قيد النزاع يف:2016/3/27 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليهما امل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1207  جتا ري  كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-ريدرو�س ل�شناعة املاب�س اجلاهزة م.م.ح 2- حممد حنيفة مامو - 
ب�شفته كفيل �شامن ملديونية �شركة ريدرو�س ل�شناعة املاب�س اجلاهزة م.م.ح  جمهويل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/10  يف الدعوى املذكورة 
املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ���س.م.ع  التجاري  دبي  ل�شالح/بنك  اع��اه 
وت�شعة  ت�شعمائة  )فقط  دره��م   )159.345.41( مبلغ  للمدعي  بالت�شامن  يوؤديا  بان  عليهما 
وخم�شون الف وثاثمائة وخم�شة واربعون درهما واحد واربعون فل�شا( والفائدة بواقع %9 
التام ف�شا عن  ال�شداد  ل��ت��اري��خ:2016/4/7 وحتى  التايل  اليوم  املبلغ من  ذلك  �شنويا على 
امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1986  جتا ري  كلي 
اىل املحكوم عليهم/1-حممد علي اله يار ترابي 2- اح�شان حممد علي ترابي 3- ليت�شاين 
للتجارة )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/20  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/بنك ملي ايران )فرع 
�شركة اجنبية( حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل 
فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )2.895.954.44( درهم )فقط مليونان وثمامنائة 
والفوائدة  فل�شا(  واربعون  واربعة  درهما  واربعة وخم�شون  وت�شعمائة  الف  وت�شعون  وخم�شة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف:2016/8/25 وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/772  جتا ري  كلي 

اىل املحكوم عليهما/1-ال�شيخ خليفة حمد رزق ال خليفة 2- �شركة رب�س للمقاولت ذ.م.م  
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/26  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/بنك دبي التجاري �س.م.ع حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي����وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وثاثمائة  الف  و�شبعون  و�شتة  و�شبعمائة  مايني  ع�شرة  )فقط  دره��م   )10.776.382.54(
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائدة  فل�شا(  وخم�شون  واربعة  درهما  وثمانون  واثنان 
املطالبة يف:2016/2/8 وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات  . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1905  جتا ري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1-ذو الفقار علي �شالينجات كونهي جمهويل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/17  يف الدعوى املذكورة اعاه 
املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري  فرع حكمت  التجاري  ابوظبي  ل�شالح/بنك 
عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )826979.51( )ثمانية و�شتة وع�شرين الف 
ب�شيطة  فائدة  عن  ف�شا  فل�شا(  وخم�شني  وواح��د  دره��م  و�شبعني  وت�شعة  وت�شعمائة 
امل�شروفات  ال�شداد والزمته  ت��اري��خ:2016/8/5 وحتى متام  بواقع 9% �شنويا تبداأ من 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��ان �شدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1957  جتا ري  كلي 

املحكمة  بان  نعلنكم  ايوب كهرازة جمهول حمل القامة  املحكوم عليه/1-حممد  اىل 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/بنك 
ملي ايران )فرع �شركة اجنبية( حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليه 
ان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ ومقداره )6106000( درهم )�شتة مايني ومائة و�شتة 
الف درهم( وفائدة ب�شيطة بواقع ت�شعة باملائة 9% �شنويا من تاريخ:2016/3/16 وحتى 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  مت��ام 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات  . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/950  جتاري كلي

والعنرب  العود  بيت   - القر�شي  �شامي  ال�شمد  عبد  حم��ات  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القر�شي جمهويل حمل  ع��امل  ب��ن حممد  ب��ن مظفر  �شامي   -2 ذ.م.م  دب��ي  ف��رع  وال��ع��ط��ور 
القامة مبا ان املدعي/ ليفانت كتور �س.ذ.م.م وميثله :يو�شف حممد ح�شن حممد البحر 
�شدهما  املطلوب  ب��ال��زام  اداء  ام��ر  با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
بالت�شامن والتكافل باداء مبلغ وقدره )2.000.000( درهم للطالبة والفوائد بواقع 9% من 
تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك يف:2016/7/28 وحتى ال�شداد التام بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�شاعة 10.00 
�س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2016/1426  جتاري كلي

بنك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  ا�شغر كهن خاكى جمهويل حمل  املدعي عليه / 1- جميد  اىل 
دبي التجاري �س.م.ع وميثله :را�شد حممد �شعيد بوج�شيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما 1و2 بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )1.137.000( درهم )مليون 
النزاع يف:2016/5/10  قيد  تاريخ  بن�شبة 9% من  والفائدة  دره��م(  الف  و�شبعة وثاثون  ومائة 
وحتى ال�شداد التام 2- الزام املدعي عليه الول منفردا مببلغ )278.900.77( )مائتني وثمانية 
و�شبعون الف وت�شعمائة درهم و�شبعة و�شبعون فل�شا( مع الفائدة بن�شبة 9% من تاريخ قيد النزاع 
بالر�شوم  والت�شامن  بالتكافل  املدعي عليهما 1و2  التام 3-ال��زام  ال�شداد  يف:2016/5/10 وحتى 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/10 ال�شاعة 10.00 
�س 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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1088  جتاري كلي

اأمينة فاتيمة خان 3- �شيد خليل ح�شن  اىل املدعي عليه / 1- �شيد لطفي ح�شن 2- 
ايه وميثله  ان  ان املدعي/ �شيتي بنك  ابراهيم علي جمهويل حمل القامة مبا  �شيد 
:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
والر�شوم  درهم   )1927312.95( وقدره  مببلغ  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم 
التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.    با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
2017/6/12 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/931  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- بول �شتار للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- ناري�س �شاد ه��ورام �شادهو رام �شارما 
 -5 �����س.ذ.م.م  ت��ري��دجن  انرتنا�شيونال  مايفري   -4 نيما  كي�شان  ه��اري  نيماين  ك��وم��ار  ي��وت��ام   -3 �شار 
�س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  كمودتي  اوريجنل  �شركة   -6 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  بلو�شاين  �شركة 
7- �شركة �شفاف البحر للتجارة ���س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ امل�شرف العربي 
لا�شتثمار والتجارة اخلارجية وميثله :منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ قد اأقام عليك الدعوى 
والت�شامم مببلغ وقدره )6.826.688( درهم  بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
التام و�شمول  ال�شداد  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/5 ال�شاعة 10.00 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �س 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1074  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- امللم�س لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م 2- �شهيل مونديان بورايل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ اك�شيوم تيليكوم �س.ذ.م.م وميثله :احمد مهري 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  خمي�س عبيد بن م�شحار قد 
عليهما مببلغ وقدره )729620( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   
 Ch بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �س  املوافق 2017/6/12  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
E.22.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/472  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شركة اونا�شي التجارية �س.ذ.م.م 2- �شركة جلوبال �شتار الين�س 
لل�شناعات �س.ذ.م.م جمهويل 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 
والر�شوم  درهم   )8155192.22( وقدره  مببلغ  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ التوقف عن ال�شداد وحتى ال�شداد 
التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1 ال�شاعة 10.00 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1099  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- الفوز للمقاولت �س.ذ.م.م 2- مانوج موليكودي �شوبرامانيان 3- 
راجي�س فايل برامبيل رايف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ خالد عبداهلل حميد 
الرحومي املهريي وميثله :ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها الق�شاء بحل ال�شركة خل�شارتها معظم راأ�س املال بحيث يتعذر الباقي منه 
ا�شتثمارل جمديا وملخالفتها الحكام اخلا�شة بال�شركات ذات م�شوؤولية املحدودة تعيني 
م�شفي ق�شائي يخ�شع لرقابة وا�شراف املحكمة للقيام بت�شفية ال�شركة.   وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1318 تنفيذ جتاري
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اهلي  عبداهلل  حممد  جا�شم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/�شركة تيكواين ترايدرز م.د.م.�س وميثلها نوريند كومار جوفيند 
رام وميثله:�شمرية عبداهلل علي قرقا�س قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )79337( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة 2-بف�شخ التفاقية مو�شوع الدعوى املوؤرخة:2013/10/22.وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1260  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- وي�شت هاو�س �شتار للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قد  احمد   امي��ن مف�شل  التنفيذ/احمد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )16332( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )1344( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1780  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  م.د.م.����س  �شوليو�شونز  جني   2 اوه  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي خ�شر حيدر  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )77181( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )5604( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/1960 تنفيذ مدين  
�شليمان  جم��ه��ول حمل  م��ون  ك��وجن��و  �شوفيي�س  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
وال�شت�شارات  للمحاماة  ابراهيم  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  القامة 
القانونية وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10220( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/361 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  �شركة حمبوب �شلطان ملقاولت البناء ذ.م.م 2- يو�شف علي عبدالرحيم الب�شتكي 
3- حممد حنيف حممد زمان  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حمبوب �شلطان اورنك 
زيب وميثله:الفا�شل معت�شم عبدالرحمن املقبول  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامكم ب�شحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ:2009/8/5 املت�شمن بيع املدعي للمدعي عليه الثاين:حممد 
درهم   )601189( مبلغ  نظري  البناء  ملقاولت  �شلطان  �شركة:حمبوب  يف  ح�شته  زم��ان  حممد  حنيف 
التنمية  دائ��رة  ل��دى  با�شمه  ه��ذه احل�ش�س  بيع  قيد  اج���راءات  بتكملة  الثاين  املدعي عليه  ال��زام  مع 
القت�شادية بدبي - ثانيا:بالزام املدعي عليه القاين:حممد حنيف حممد زمان بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  املدخل  اخل�شم  ب��ال��زام  التدخل  مو�شوع  ثالثا:يف   - دره��م   )22440( مبلغ 
)101733( درهم والزمت املدعي عليهم بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
        يف الدعوى رقم 2015/24 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- جني�س اجنا موتو�شاتيا مورتى مورتى  جمهول حمل القامة 
احمد  حممد  عبداهلل  وميثله:من�شور  التجاري  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
الزرعوين. قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/5/11 اعانكم ل�شداد قيمة 
املطالبة وقدرها )1983797( درهم خال 30 يوم من تاريخ العان وال بيع العقار 
الجراءات  قانون  من   295 امل��ادة  لن�س  وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  ادن��اه  او�شافه  املبني 
رقم   - الر����س:168  رقم   - املنطقة:برج خليفة   - �شكنية  )�شقة  العقار  املدنية:نوع 
املبنى:4 - ا�شم املبنى:لوفت�س تي وي�شت - رقم الوحدة:1504 - رقم الطابق:15 - 

م�شاحة العقار:914 قدم مربع
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
        يف الدعوى رقم 2015/23 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- افجيت �شالوجا جوريا�شان  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك دبي التجاري وميثله:من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين. قررت 
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعانكم  بتاريخ:2017/5/4  البتدائية  دبي  حمكمة 
)2.922.143( درهم خال 30 يوم من تاريخ العان وال بيع العقار املبني او�شافه 
ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية:نوع العقار 
)�شقة �شكنية - املنطقة:اخلليج التجاري - رقم الر���س:33 - رقم املبنى:2 - ا�شم 
م�شاحة   - الطابق:35  رقم   - ال��وح��دة:3507  رقم   - 2/�شكني  ت�شر�شل  املبنى:ابراج 

العقار:1.471.98 قدم مربع
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
        يف الدعوى رقم 2015/25 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- منوجهر ح�شن دهقاين جم بريي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري وميثله:من�شور عبداهلل حممد احمد 
الزرعوين. قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/5/11 اعانكم ل�شداد 
قيمة املطالبة وقدرها )1786669( درهم خال �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف 
املادة  لن�س  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإل  اعاه  التنفيذ 
295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:�شقة �شكنية - املنطقة:اخلليج 
التجاري - رقم الر�س:33 - رقم املبنى:2 - ا�شم املبنى:ابراج ت�شر�شل 2 �شكني 

- رقم العقار:4401 - رقم الطابق:44 - امل�شاحة:1.270.04 قدم مربع (
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



�شهر رم�شان من ال�شهور الهامة يف حياة الأ�شر العربية 
ولكن  موعده،  حلول  قبل  الأ�شرة  له  جتهز  والإ�شامية، 

ع��ن��دم��ا مت���ر رب����ة الأ�����ش����رة ب�شهر 
ف���رتة احلمل،  رم�����ش��ان خ���ال 

فهل ت�شوم اأم ُتفطر خ�شو�شا 
لها  ي�����ب�����اح  احل������ام������ل  واأن 
تخ�شى  ك��ان��ت  اإذا  الإف���ط���ار، 

على جنينها.
القلق  احل��ام��ل  الأم  وي��ن��ت��اب 

جنينها  و�شحة  �شحتها  على 
وه���ل ���ش��ي��وؤث��ر ال�����ش��ي��ام عليها 

بال�شلب اأم الإيجاب.

اأن ال�شيام مفيد للج�شم،  ويوؤكد الأطباء ب�شكل عام على 
اأنه ينظم عمليات حرق الدهون  اإىل  اإ�شافة 

وال�شعرات احلرارية.
التي  الأ����ش���ئ���ل���ة  واأك��������ر 
الإفتاء  دار  اىل  ت���رد 
خ������������ال ال���������ش����ه����ر 
تخ�س  ال�����ك�����رمي، 
امل���������راأة احل����ام����ل، 
اأن  وقد ثبت طبيا 
ي�شكل  ل  ال�����ش��ي��ام 
�شحة  ع���ل���ى  خ����ط����راً 
الأم احلامل اأو اجلنني، 
وكذلك ل يوؤثر على ثبات 
اجلنني اأو منوه داخل الرحم بل 
وكل  ونف�شية،  روحية  ريا�شة  هو 
ذل���ك ي��ت��وق��ف ع��ل��ى امل�����راأة احلامل 

وعلى رغبتها وقدرتها على ال�شيام.
الذي  ال�شهر  ه��و  رم�شان  �شهر  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
ي�شغل ذه��ن امل���راأة احل��ام��ل، وال�����ش��وؤال ه��و كيف 
ال�شوم،  مع  رم�شان  �شهر  احلامل  تق�شى 
خا�شة مع مقولة اأن املراأة احلامل تاأكل 
امل��وج��ود يف  ل��ه��ا وللجنني  ل��ف��ردي��ن - 
احلامل  الأم  ينتاب  حيث  اأح�شائها، 
و�شحة  ���ش��ح��ت��ه��ا  ع���ل���ى  ال���ق���ل���ق 
ال�شيام  ���ش��ي��وؤث��ر  وه����ل  ج��ن��ي��ن��ه��ا 

عليها بال�شلب اأم الإيجاب.
اإ�شت�شارة الطبيب مهمة

اإن اإ�شت�شارة الطبيب )الطبيبة( 
واجبا،  اأم��را  يعترب  ال�شوم  قبل 
وال���ش��ت�����ش��ارة ه���ي ال��ف��ي�����ش��ل يف 
ت�شتطيع  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  ح���ال���ة 

ال�شيام اأم ل.
)الطبيبة(  الطبيب  وي�شع 
بال�شماح  اع�����ت�����ب�����اره  يف 
ب���ال�������ش���ي���ام اأوالإف������ط������ار 
واجل���ن���ني  الأم  ����ش���ح���ة 
ت�شريح  حالة  وف��ى  معا، 
لها  )الطبيبة(  الطبيب 
ب��الإف��ط��ار ف��اإن��ه ي��ج��وز لها 
بناء  اإفطارها كان  ذلك، لأن 
على  خ��وف��ا  ط��ب��ي  راأى  ع��ل��ى 
جنينها،  و���ش��ح��ة  ���ش��ح��ت��ه��ا 
الأئ�����م�����ة ع���ل���ى منح  وات�����ف�����ق 
اإذا كان  احلامل رخ�شة الإفطار 

ذلك بناء على مانع طبي.
ن�����ش��ائ��ح ل����اأم احل���ام���ل خال 

�شهر ال�شيام
احلامل  املراأة  عزمت  اإذا   1-

جيدا  اإف��ط��ارا  تتناول  اأن  عليها  يجب  فاإنه  ال�شيام،  على 
من  والإك��ث��ار  احل��راري��ة،  وال�شعرات  الغذائية  باملواد  غنيا 
الألبان   - البي�س   - بالكال�شيوم  الغنية  الأطعمة  تناول 
- وت��ن��اول كمية ك��ب��رية م��ن ال�����ش��وائ��ل ل تقل ع��ن 2 لرت 

لتعوي�شها ال�شوائل التي تفقدها خال �شاعات ال�شيام .
-2 وفى وجبة ال�شحور والتي ي�شوم بعدها الإن�شان ملدة 
تاأكل  اأن  يجب  فاإنها  الأطعمة،  عن  �شاعة   12 من  اأك��ر 
اأح�شائها  املوجود داخل  يتاأثر اجلنني  فيها جيدا حتى ل 
ال�شحور  بوجبة  تهتم  اأن  وعليها  رم�����ش��ان،  ن��ه��ار  خ��ال 

وتوؤخرها قدر الإمكان.
-3 تناول احللويات مهم و�شروري للحامل، لأنها غنية 
يتم  لكن  اجل�شم،  لطاقة  ال��ازم��ة  احل��راري��ة  بال�شعرات 

تناولها باعتدال.
دوار  اأو  ب��اإج��ه��اد  احل��ام��ل  الأم  ���ش��ع��ور  ح��ال��ة  وف���ى   4-
يعترب  )ال��ط��ب��ي��ب��ة(  الطبيب  اإىل  ال��ذه��اب  ف���اإن  )دوخ����ة( 
اأم���را ���ش��روري ج���دا، ول��ك��ن ب�شفة ع��ام��ة ف���اإن ال�شيام ل 

يوؤثر على �شحة الأم احلامل.
يف  الوجبات  تناول  حت�شن  عندما  احلامل  الأم  اإن   5-

الإف���ط���ار وال�����ش��ح��ور، ف��اإن��ه ل خ��ط��ورة ع��ل��ى حملها من 
اأن ت��ك��ون يف �شحة  ال�����ش��ي��ام ، ب��ل ي�����ش��اع��د ال�����ش��ي��ام ع��ل��ى 

جيدة .

ال�سيام واحلامل بتواأم
حتتاج  فاإنها  ت���واأم،  يف  حتمل  احل��ام��ل،  الأم  كانت  اإذا  اأم��ا 
ويعترب  اأح�شائها،  داخل  الأجنة  لنمو  اإىل طعام م�شاعف 

ال�شيام مرهقا على �شحتها.
وعليها مراجعة الطبيب، عند حدوث اأية م�شاعفات، لأن 

ال�شوم ممكن اأن تكون له اأخطار عليها وعلى الأجنة.
حتذيرات للحامل خال �شهر رم�شان

- اأول: ي��ح��ذر الأط��ب��اء امل���راأة احل��ام��ل م��ن اإه��م��ال بع�س 
اأعرا�س اإرهاق ال�شيام، التي تتمثل يف انخفا�س ال�شغط، 

وال�شعور بربودة الأطراف،
 والغثيان،والدوار )الدوخة( وعدم القدرة على القيام باأي 
جمهود، ولهذا اإذا �شعرت احلامل بهذه الأعرا�س فعليها 
بالإفطار وعدم اإكمال �شيامها، خوفا من تفاقم احلالة اأو 

�شقوطها على الأر�س )يف حالة اإغماء(.

حتتوي  التي  الأطعمة  جتنب  احلامل  الأم  علي  ثانيا:   -
املياه  على البهارات والتوابل احلارة، والتقليل من تناول 
يف  احللويات  من  الإكثار  وع��دم  والقهوة  وال�شاي  الغازية 
رم�شان، حتى ل يزداد وزنها اإىل اأكر من 13 كيلوغراما 

على مدار �شهور احلمل الت�شعة.
- ثالثا : اإهمال احلامل بع�س الأطعمة الأ�شا�شية، يحذر 

منه الأطباء،
 بل اإنه من ال�شروري الرتكيز على الأغذية التي حتتوي 
احلمراء،  اأو  البي�شاء  �شواء  اللحوم،  مثل  الربوتني  على 
والأ�شماك والبي�س اإىل جانب تناول اخل�شروات الطازجة 

والتقليل من الن�شويات.

اإتباع التعليمات اأمر هام
وح�شب راأي الأطباء، فاإن العتدال والأخذ بالأ�شباب هو 

املوقف ال�شحيح، 
اإن هي اتبعت  امل��راأة احلامل  فهم ل يرون مانعا يف �شيام 
ما  اإذا  الطبيب  تراجع  اأن  على  املهمة،  الإر���ش��ادات  بع�س 

تعر�شت لأية م�شاعفات.

ينظم  لأن���ه  ع��م��وم��اً،  اجل�شم  يفيد  ال�شيام  اإن 
ال�شعرات  الدهون، وخ�شارة  عملية حرق 
احلرارية، لو مّت باعتدال. فاإذا كنِت 
تعانني  ول  ب�شحة جيدة  تتمتعني 
من اأي م�شاعفات �شحية، ميكنِك 
اليومية،  حياتِك  روتني  متابعة 
دون تعديل، لكن مع احلر�س 
على اأخ��ذ ق�شط ك��اٍف من 
عن  والبتعاد  ال��راح��ة، 
ال����ت����وت����ر وال���ق���ل���ق 
ق����در الإم����ك����ان. 
�شرورة  م���ع 
احل�������ش���ول 
املواد  على 
ئية  ا لغذ ا
ال���������ش����روري����ة، 
كافية  كمية  وع��ل��ى 
احلرارية  ال��وح��دات  م��ن 
ع����ن����دم����ا ت����ت����ن����اول����ني ط���ع���ام 

الإفطار.

الييي�يييسيييييييام والييييقيييييء 
والغثيان ال�سباحي:

يعانني  الائي  الن�شاء  اإن 
من القيء احلاد والغثيان، 
الثاثة  اأ�شهر احلمل  خال 
اأج�شامهن  تفقد  ق��د  الأوىل، 
مثل  امل��ع��ادن  وبع�س  ال�شوائل 

ال�شيام �شعباً. ففي  لذلك قد جتدين  ال�شوديوم. 
يف  ال�شيدات  بع�س  عند  الغثيان  يكون  الفرتة  هذه 

اأ�شواأ حالته.
ولأن كل حالة حمل تختلف عن الأخرى، لذا حاويل 
اأن حت�شلي على فرتات من الراحة قدر امل�شتطاع، 
وخططي لتمديد وجباتك ما بني املغرب والفجر. 
ال�شيام، حتدثي مع  الغثيان مع  �شاء و�شع  اإذا  اأم��ا 
طبيبك يف الأمر. رمبا ي�شطر من خال الو�شفة 
اأن حُتقن احلامل مبغذٍّ عرب الوريد، وهو  الطبية، 
مفطر، ما ي�شطرها اإىل الإمتناع عن ال�شيام حتى 

يتوقف القيء.

ن�سائح لنجاح ال�سيام خالل احلمل

االإفطار التدريجي:
عرب  دف��ع��ات،  على  تدريجياً  الإف��ط��ار  طعام  تناويل 
اأكل  ب��دل  وب��ه��دوء،  مهل  على  �شغرية  وجبة  تناول 

وجبة كبرية ُدفعة واحدة.

اأهمية وجبة ال�سحور:
اإحر�شي على الإهتمام بوجبة ال�شحور، لكن تاأخري 
يف تناولها قدر امل�شتطاع، حتى حت�شلي على الطاقة 

الازمة خال ال�شيام.

اأهمية تناول املاء:
ا�شربي الكثري من ال�شوائل )من 8 اإىل 10 اأكواب 

من املاء( يومياً.

اأهمية تناول التمر:
تناويل البلح اأو التمر للتخفيف من الإم�شاك.

اأهمية الربوتينات:
حاويل تناول الربوتينات احليوانية �شهلة اله�شم، 
مثل اللحوم احلمراء، والدجاج، وال�شمك والبي�س.

الفاكهة واخل�سروات:
الطازجة،  واخل�شروات  الفاكهة  من  املزيد  تناويل 
اخل�شراء.  الأوراق  ذات  اخل�������ش���روات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
ولتجنب الإ�شابة باللي�شرتيا، اإغ�شليها جيداً لإزالة 

اأية اأتربة اأو اأو�شاخ.

تقليل ال�سكريات والكربوهيدرات:
ق���ّل���ل���ي ا����ش���ت���ه���اك ال����ك����رب����وه����ي����درات وال�����ده�����ون، 
ورمب���ا ي��ف��ي��دِك الب��ت��ع��اد ع��ن بع�س الأط��ع��م��ة مثل 
وال�شاي،  والقهوة،  )البهارات(،  والتوابل  املخلات، 
املوائد  بها  تزخر  التي  واحللويات  الغازية،  واملياه 

الرم�شانية.

متى ُي�سمح للحامل بك�سر ال�سيام؟
دوار  ب��اأي  ال�شيام  اأثناء  احلامل  �شعرت  اإذا  ح��ال  يف 
�شداع  اأو  القلب،  يف  خفقان  اأو  هبوط  اأو  دوخ��ة  اأو 
انخفا�س  اأو  ال��روؤي��ة،  يف  ا�شطرابات  اأي  اأو  �شديد، 
الأخرية  املرحلة  خ��ال  )خا�شة  اجلنني  حركة  يف 
من احلمل(، فاإنه يجب اأن تتوقف عن ال�شيام، مع 
يتابع  الذي  )الطبيبة(  بالطبيب  الإت�شال  �شرورة 

احلمل.

الغثيان ال�سباحي.. كيف تتعامل معه احلامل يف نهار رم�سان
تت�ساءل العديد من ال�سيدات خالل فرتة احلمل عن فوائد ال�سيام خالل احلمل، وهل يفيد اإذا كانت احلامل تعاين من اأعرا�س القيء والغثيان ال�سباحي؟

ينتابها قلق على �سحتها و�سحة جنينها

املراأة احلامل و�سيام �سهر رم�سان
�سوؤال تردده كل اأم متر ب�سهور احلمل: هل ميكن اأن اأ�سوم واأنا حامل؟ 
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فــن اأجــنبــي

فيلم يدخل يف خانة الكوميديا ال�سوداء

و�ساخرة وم�سحكة  ذكية  ق�س�س  جمموعة   Catfight

اأ�سعر دومًا باأنني اأ�سحي ب�سيء على ح�ساب االآخر

جي�سيكا األبا: اأنا امراأة منطقية وبراغماتية وواقعية يف طريقة تفكريي
نتائج   The Honest Company �شركة  حت��ّق��ق   •
الأعمال  اإدارة  وب����ني  ال��ت��م��ث��ي��ل  ب���ني  ت��ت��ن��ق��ل��ني  ك��ي��ف  مم���ت���ازة. 

والأمومة؟
اأ���ش��ع��ر دوماً  اأين  م��ع  امل��ج��الت كلها  ه��ذه  ب��ني  التنقل  اأج��ي��د   -
باأنني اأ�شحي ب�شيء على ح�شاب الآخر. لكن تبقى ابنتاي على 
اأن�شط  باأن  ي�شمح يل  اإ�شعادهما  باأن  واأ�شعر  اأولوياتي  راأ�س 
ل��و مل تكونا �شعيدتني  اأخ���رى م��ن ح��ي��ات��ي.  يف جم���الت 
باأي  القيام  على  لأق��وى  كنت  اأنني  اأظ��ن  ل  و�شليمَتني، 
ن�شاط اآخر. �شمح يل هذا الو�شع بالنفتاح على احلياة 
وحني  مكانتي.  على  وال��رتك��ي��ز  �شركتي  وبتاأ�شي�س 
اأن  ميكنني  ترفيهي،  عمل  يف  اأ���ش��ارك  اأن  يل  يت�شنى 
الأ�شا�شي  العامل  يتعّلق  اأي�شاً.  اخليار  بذلك  اأفكر 
اأن اأعطي الأولوية دوماً  باإدارة الوقت. لكن يجب 

لعائلتي.
تخ�شي�س  م�شكلة  العاملون  الأه��ايل  يواجه   •

الوقت الكايف جلميع جوانب حياتهم.
اأي�����ش��اً يجدن  امل���ن���ازل  اأن رب����ات  اأظ�����ّن  ل��ك��ن��ي   -
تبقى  اأولوياتهن.  حتديد  يف  نف�شها  ال�شعوبة 
من  ب��د  ل  ج���داً.  �شائكة  م�شاألة  ال��وق��ت  اإدارة 
تخ�شي�س دوام كامل للبقاء يف املنزل وتربية 
الأولد وتنظيم الن�شاطات بعد املدر�شة. وحني 
نخ�ش�س الوقت لنف�شنا، قد ننام ثم ن�شتيقظ 
اأحب  ي��زال على حاله.  الو�شع ل  اأن  ونكت�شف 
اأن  ت�شتطيع  لأنها  املنزل  ت��ازم  التي  الأم  جتربة 
تاحظ اأدق التفا�شيل. ولكن ل تواجه الأم العاملة 
وحدها م�شكلة تنظيم الوقت بل تن�شاأ هذه امل�شكلة 
مع كل �شخ�س له حياة خا�شة ويحاول اأن يحّدد ما 
اإليه للحفاظ  يريد تقدميه لاآخرين وما يحتاج 

على �شامته.
 ،The Honest Company �شركة  • يف 
هذه  تقارنني  كيف  الأ���ش��خ��ا���س.  مئات  توظفني 

التجربة بعملك الفردي كممثلة؟
- يرتكز عامل ال�شينما اأي�شاً على التعاون والعمل 
مكثفة  حت�شريات  اإىل  العمل  يحتاج  اجلماعي. 
قبل بدء الت�شوير وتهدف املرحلة التح�شريية 
وا�شتجماع  امل��ج��ازف��ات  لأخ��ذ  تهيئتنا  اإىل  كلها 
اللحظة  وعي�س  جديدة  جت��ارب  وخو�س  القوة 
ب�شاطة.  بكل  الأداء  على  الرتكيز  ب��دل  بالكامل، 
اإنه جانب اإبداعي اآخر مني. اأما اإدارة الأعمال، فهي 
جتربة مغايرة للغاية لأنها تتعلق يف املقام الأول بالنا�س، 
واآمالهم واأحامهم  املهنية  املوظفني وم�شريتهم  اأي بهوية 
وباإ�شعادهم وحتفيزهم وقيادتهم بطريقة عقانية كي يجدوا 

ق���دوة ل��ه��م ت��زام��ن��اً م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��وا���ش��ع��ه��م ك��ي ينجزوا 
مهامهم اليومية. تعّلمُت در�شاً قّيماً من هذه التجربة: �شحيح 
اأعمل يف  لكني  واأخ��رى  بيئة  التمثيل بني  ع��امل  اأتنقل يف  اأنني 

�شركتي مع الأ�شخا�س نف�شهم يومياً منذ خم�س �شنوات.
قيادياً؟ دوراً  توؤدين  بداأِت  حني  بالراحة  �شعرِت  • هل 

ينا�شبني  ال��ذي  القيادة  اأ�شلوب  اأح���ّدد  كي  الوقت  اإىل  احتجُت 
اأن  كان يجب  نف�شه.  الوقت  وقائدة يف  كامراأة  واأ�شتعمل قوتي 
طوال  مريحاً  الو�شع  ه��ذا  يكن  مل  طبعاً.  امل��ه��ارة  ه��ذه  اأتعلم 
�شنوات. اأ�شعر باأين تعلمُت در�شاً بالغ الأهمية يف ال�شنة املا�شية 
�شركاتهّن  اأ���ّش�����ْش��َن  ���ش��دي��ق��ات  م��ع  ال��وق��ت  خ���ال مت�شية  م��ن 
�شاندبريغ  �شرييل  اأم��ث��ال  م��ن  ن��اف��ذات  ���ش��ي��دات  م��ع  والتفاعل 
وماري ديلون. بعد التوا�شل مع هذا النوع من الن�شاء، �شعرُت 

باأنني اأ�شتحق اأن اأجل�س على الطاولة معهّن.
ك�شّيدة  بقيمتك  ال�شعور  على  اأخرى  عوامل  �شاعدتك  هل   •

اأعمال؟
- ا�شتفدُت من ت�شاحلي مع نف�شي وقدرتي على تنظيم وقتي 
ال��ب��ح��وث وال�شتعانة  وال��ت��ع��م��ق يف  واك��ت�����ش��اب م��ع��ارف ج��دي��دة 
باخلرباء وعدم الرتدد يف طرح الأ�شئلة اأو طلب امل�شاعدة. لكني 
اأنا. مل اأكن اأمتتع باأية  ا�شتفدُت اأي�شاً لأن امل�شروع كان فكرتي 
خربة يف جمال الأعمال وكان يجب اأن اأتقّبل هذا الو�شع بدل 
اأن اأ�شعر بالإحراج. اأفادين العمل ل�شاعات طويلة يف بيئة مهنية 
حمرتفة منذ عمر الثانية ع�شرة و�شط الرا�شدين ومقارباتهم. 
انفتاحي  على  واأحافظ  اإنتاجيتي  اأزي��د  اأن  ب�شاطة  بكل  اأح��اول 

واأح�ّشن نف�شي.
تعّلمِت  وهل  عليك  جديداً  الأعمال  عامل  كان  حد  اأي  • اإىل 

كل ما يتعلق به تلقائياً؟
- نعم، تعّلمُت الأمور كافة تدريجياً وت�شاركُت مع رجل اأعمال 
امل�شوؤوليات  ت��ويل  عرب  الأع��م��ال  اإدارة  ���ش��وؤون  تعّلمُت  خمت�ّس. 
وم�����ش��ارك��ة اأ���ش��خ��ا���س خ����رباء وال���ش��ت��ف��ادة م���ن جت��ارب��ه��م، ثم 
العمل، ل �شيما يف  ا�شتنتجُت طريقة تنظيم اجل��داول ومن��اذج 
اأن  وي�شعب  التقنية  امل�شطلحات  تكر  التكنولوجيا!  جم��ال 

نفهمها كلها!
من  اأك��ر  الأع��م��ال  جم��ال  يف  بالراحة  اليوم  ت�شعرين  هل   •

عامل ال�شينما؟
ممثلة  يعتربونني  يزالون  ل  النا�س  كان  �شنوات،  ب�شع  منذ   -
اأ�شعر الآن باأن عدداً متزايداً منهم  اأو �شخ�شية م�شهورة لكني 
ينظر اإيّل ك�شيدة اأعمال. عقلي حم�شور باإدارة الأعمال. لطاملا 
اأدير  ال�شينما. لكني  الو�شع كذلك، منذ وج��ودي يف عامل  كان 
واأنقل  اأف��ك��اري  فيها  اأط��ّب��ق  اأن  ومي��ك��ن  حقيقية  �شركة  ال��ي��وم 

املعلومات التي اأريدها.
الأعمال؟ جمال  حتبني  كنت  لطاملا  اأنك  تعنني  • هل 

- اأحمل عقلية مهنية تنا�شب قطاع الأعمال. اأنا امراأة منطقية 

وبراغماتية وواقعية يف طريقة تفكريي. مل اأ�شبح ممثلة لأنني 
مل  لأنني  ممثلة  اأ�شبحُت  بل  الهتمام.  حم��ور  اأك��ون  اأن  اأح��ب 
واأتقم�س  الق�ش�س  اأ�شرد  اأن  واأردُت  نف�شي  مع  مت�شاحلة  اأك��ن 
منفعة  ال��ع��م��ل  ه���ذا  م��ن  امل���ال  ج��ن��ي  وك���ان  �شخ�شيات خمتلفة 
اإ�شافية طبعاً. حني بلغُت 18 عاماً، لحظُت اأن الفر�س باتت 
متاحة كي تتبواأ الن�شاء منا�شب عليا وكي يوؤّدين اأدوار البطولة 

ويدفعن النا�س اإىل م�شاهدة الأفام.
Dark Angel )املاك املظلم(،  امل�شل�شل التلفزيوين  • يف 
اأم الآن،  اأنك  اأدي��ِت �شخ�شية ن�شائية قوية يف عمر �شغري. مبا 

ما الذي تتمّنينه لبنَتيك؟
ت�شتعما  اأن  اأي  احل��ي��اة،  اأه��م ما يف  ت��رّك��زا على  اأن  اأريدهما   -
وت�شعرا  الآخ��ري��ن  مع  وتتعاطفا  بالتوا�شع  وتتم�شكا  عقلهما 
اإليهما. فتح يل  اأح��اول نقلها  التي  املبادئ  اأهم  اإنها  بالمتنان. 
م�شل�شل Dark Angelاأبواباً كثرية لكنه فتح عقلي وقلبي 
اأي�شاً على الحتمالت املمكنة. اأ�شكر جيم كامريون كل يوم لأنه 

اأو�شلني اإىل تلك املكانة.
ال�شرتخاء؟ ت�شرتجعني  • كيف 

- اأم�شي الوقت مع اأ�شدقائي، واأ�شاهد اأفام ال�شينما، واأق�شد 
ن�شاطاتي  مبعظم  اأق��وم  لكني  قليلة  فراغي  اأوق��ات  املطاعم... 

الرتفيهية ليًا لأنني اأكون من�شغلة جداً خال النهار.
ب�شا�شة؟ يومك  مترري  كي  معينة  طقو�س  من  • هل 

الطقو�س  بع�س  م��ن  لأ�شتفيد  كنت  مت�شارع.  حياتي  اإي��ق��اع   -
على الأرجح. اأحاول دوماً اأن اأفر�س النظام لكن غالباً ما ينهار 

�شديدة.  ب�شغوط  ي�شعرون  بي  املحيطني  جميع  لأن  �شيء  كل 
يجب اأن اأحيط نف�شي باأ�شخا�س منّظمني لكّن عددهم قليل يف 

حياتي، لذا يبقى الو�شع �شعباً.
ل  متلكينه،  ما  جتاه  بالمتنان  ت�شعري  اأن  حاولِت  لو  • حتى 

مفر من اأن تن�شي الأفكار الإيجابية.
اأحب  احل�شنة موجودة!  النوايا  لكّن  ي��دوم  �شيء  - �شحيح! ل 
زوجي  م��ع  اأ���ش��اه��د  ث��م  ال��ف��ر���ش��ة  �شنحت يل  كلما  اأ���ش��ت��ح��ّم  اأن 
اأجد  �شابقتها.  ع��ن  ليلة  ك��ل  تختلف  لكن  ترفيهياً.  ب��رن��اجم��اً 
�شعوبة يف تنظيم وقتي. اأ�شطر اأحياناً اإىل تناول الطعام خال 
اأن�شى تناول الغداء. يف ال�شابعة م�شاًء، يجب  الجتماعات وقد 
واأرتدي  وجهي  واأغ�شل  ابنتّي  اأعانق  حيث  املنزل  اإىل  اأع��ود  اأن 
ماب�س النوم ثم اأتذكر فجاأًة اأين مل اأتناول الع�شاء. حتى اأين 
رمبا اأن�شى الأخري حني يتاأخر الوقت واأ�شطر اإىل ال�شتيقاظ 

باكراً يف �شباح اليوم التايل.

اأعي�س احلا�شر بتفا�شيله
)رمبا  األبا:  جي�شيكا  تقول  لآخ��ر  وق��ت  من  و�شعها  تقييم  عن 
دائمة  باأنني  اأ�شعر  ذل���ك!  اأف��ع��ل  ل  لكني  غريباً  ك��ام��ي  ي��ب��دو 
الن�شغال واأعي�س احلا�شر بتفا�شيله ونادراً ما اأنف�شل عنه كي 
اأقّيم و�شعي عن ُبعد. لكني اأنظر اإىل نف�شي من زاوية خمتلفة 
حني اأ�شاهد ابنتّي وطريقة تفكريهما بالعامل ومدى لطفهما 
واأنا  �شاحلتان  فتاتان  اإنهما  بنف�شهما...  وثقتهما  وذكائهما 

فخورة بهما!(.

اأي�شاً  ت��ربز  لكن  معروفة  ال�����ش��وداء  الكوميديا 
ال��ك��وم��ي��دي��ا ال�����ش��وداء اجل���احم���ة. ي��دخ��ل فيلم 
اخلانة. هذه  يف  الن�شاء(  )عراك   Catfight

ذكية  ق�ش�س  جم��م��وع��ة   Catfight ي��ط��رح 
عرب  بينها  ما  يف  ترتابط  و�شاخرة،  وم�شحكة 
باأنهما  علماً  هي�شي  واآن  اأوه  �شاندرا  البطلتني 
 Fist ف��ي��ل��م  يف  الأ����ش���ط���وري  الأداء  جت��ع��ان 
لو  ركيكاً.  يبدو  بالأيدي(  )م�شاجرة   Fight
 Raging باإ�شافة حلقات من  اآلن  بداأ وودي 
ال�شخيفة  املقاطع  اإىل  الهائج(  )الثور   Bull
الأداء  ك��ان  امل���دن،  يف  العليا  بالطبقة  املرتبطة 

لي�شبح م�شابهاً.
بقدر ما كانت تلك احللقات ناجحة، يّت�شم عمل 
الكاتب واملخرج اأنور توكيل بدرجة اإ�شافية من 

التمّيز، بدءاً من اأداء جنومه املده�س.
اأعمال  رج���ل  زوج����ة  اأوه(  )���ش��ان��درا  ف��ريون��ي��ك��ا 
غنّي يف مدينة نيويورك يكاد ي�شبح اأكر ثراًء 

الأنقا�س  لتنظيف  اأب��رم��ه  ال��ذي  العقد  بف�شل 
اإنها  املقبلة.  الأمريكية  احل��رب  �شتنتجها  التي 
ومتيل  متزنة  وغ��ري  واأنانية  متغطر�شة  ام���راأة 

اإىل املبالغة يف �شرب النبيذ الأحمر.
متحركة  ر�شوماً  فرت�شم  )هي�شي(،  اآ�شلي  اأم��ا 
لكنها لي�شت ناجحة يف عملها. حني ن�شاهدها، 
�شنفهم �شبب ف�شل م�شريتها املهنية: تتكل اآ�شلي 
)األي�شيا  ليزا  �شريكتها  م��ن  امل��ايل  ال��دع��م  على 
�شيلفر�شتون(، متعهدة حفات ت�شاعدها اأحياناً 

يف املنا�شبات اخلا�شة الفاخرة.
خال واحدة من تلك الأم�شيات، تتقابل اآ�شلي 
وتتذّكران  املغرورة  وفريونيكا  الغ�شب  �شريعة 
اأنهما كانتا تعرفان بع�شهما من اأيام اجلامعة. 
يف املا�شي البعيد، كانتا ت�شتفزان بع�شهما بع�شاً 
اإىل حد ال�شخط التام وكانت كل واحدة منهما 
تخرب الأخ��رى باأن حياتها لي�شت ناجحة بقدر 

ما تّدعي.

فتدخل  اللكمات  ث��م  الإه��ان��ات  امل��راأت��ان  تتبادل 
بعد  �شنتني.  ط���وال  غيبوبة  يف  منهما  واح����دة 
املراأة  تلك  ت�شتيقظ  للحظات،  ال�شا�شة  تعتيم 
ت��ب��دو فيه  ���ش��اخ��ب وج��ن��وين  ع���امل معا�شر  يف 
الرعاية  ن��ظ��ام  م��ن  اأ���ش��واأ  اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شتنا 
ال�شحية الذي ي�شهد تدهوراً مت�شارعاً. من كان 

ليتوقع ذلك؟
تتاألف الق�شة من خطوط ذكية متعددة وتتطور 
حُت�ّشن  اأن  �شاأنها  م��ن  ف�شول  ث��اث��ة  م��ر  على 

الو�شع الجتماعي لل�شخ�شيتني اأو ُت�شعفه.

دعابات مده�سة
املده�شة  وال��دع��اب��ات  ال�����ش��دي��دة  ال��دق��ة  بف�شل 
الأفكار  على  توكيل  يتفوق  الناجحة،  والنكات 
املرتبطة  الأف��ام  يف  ن�شاهدها  التي  التقليدية 
بالت�شامن بني الن�شاء. ُيعترب الفيلم يف جوهره 
الوحو�س  ف��ي��ه  تتمثل  ل��ك��ن  م��رع��ب��ة  ك��وم��ي��دي��ا 

املخيفة بامراأتني متغطر�شتني ومتباعدتني.
بع�س  يجد  وق��د  الفكاهة  من  غريب  �شكل  اإن��ه 
ا�شتيعابه لكن �شياحظ  امل�شاهدين �شعوبة يف 
كل من يتقّبله اأنه اأ�شلوب م�شّوق ومبتكر جداً. 
لذا ُيعترب هذا الفيلم جاذباً وي�شتحق امل�شاهدة 

ول ميكن مقارنته باأي عمل اآخر.
بني  لة  املف�شّ ال��ع��راك  م�شاهد  اأهمية  اأف��ه��م  مل 
امل�شتمر  ال�شفهي  �شجارهما  اأن  مع  وهي�شي  اأوه 
الطويلة  ال��ع��راك  م�شاهد  تعطي  ل  ُي��ق��اَوم.  ل 
»اأكادميية  اأرادت  اإذا  لكن  املن�شود.  القوي  الأث��ر 
فنون وعلوم ال�شور املتحركة« اأن تقّدم يف ال�شنة 
املقبلة جوائز عن اأف�شل م�شاهد خطرية ت�شمل 
كدمات العني وت�شقق ال�شفاه ولكم الأنف، فا 

�شك يف فوز هذا الفيلم.
اأعمال  اأو ثاثة  ال�شنة عملنَي  �شاهدنا هذه  اإذا 
ك��وم��ي��دي��ة ت�شبه ه���ذا ال��ف��ي��ل��م امل�����ش��ح��ك ج���داً، 

�شنتمكن حينها من اعتبار ال�شنة ناجحة.

�سركتها  األبا  جي�سيكا  االأمريكية  املمثلة  تدير 
The Honest Company من خالل هاتفها 
هذا  وبداأ  الدائمة،  ان�سغاالتها  اإىل  نظرًا  اأحيانًا 
العمل يحتّل م�ساحة اأو�سع من التمثيل يف حياتها. 
لكن رغم ال�سغوط التي تتعّر�س لها وم�سوؤولياتها 

جتاه ابنَتيها، حتافظ األبا على قوتها واتزانها.
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ع�سق ال�سعر منذ �سغر �سنه

خمي�س مطر بن بلي�سة الكتبي: ولدتي يف اأ�سرة مبدعة 
و�سعرية �ساعدين على خو�س غمار الق�سيدة والإبداع

ال�سعرية  نتاجاتي  الإطالق  كمن�سة  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  مع  • اأتعامل 
• اأعتمد على التلقائية والعفوية يف كتابة ق�سائدي .. والنقد الهدام ال يوؤثر يف م�سريتي ال�سعرية 
فطيم احلرز �سعراء لهم تاأثري كبري يف تكوين ذائقتي ال�سعرية  و  العتيبي  �سداح  و  اخل�سر  • را�سد 

• دخلت عامل ال�سعر الغنائي واأجده اأكرث قدرة على ن�سر اأعمايل 

 يف البداية حدثنا عن نف�سك وعن بداياتك يف عامل ال�سعر؟
 منذ �شغر �شني وانا اأحب ال�شعر و كنت دائماً احفظ و اأقراأ لل�شعراء الكبار 

�شواء القدامى اأو ال�شعراء املعا�شرين . 
 ، املنطلق  ه��ذا  م��ن  و  ���ش��ن��وات،  خم�س  منذ  منتظم  ب�شكل  الكتابة  وب���داأت 
ثم يف  بدائية..  كتابة ق�شيدة  ، وخ�شت جتربة  بال�شعر  �شغفي  ازداد  فقد 
اأدنى  وبدون  والقافية،  للوزن  وفقاً  ال�شعر  كتابة  اأجيد  بداأت  �شنة2013 
�شك فاإن  انتمائي وترعرعي يف  عائلة �شعرية كان اأحد اأهم الأ�شباب التي 
دعتني اإىل التوجه اإىل ال�شعر.، وخو�س غمار ال�شعر ، حتى اأ�شبح هاج�شا 
ي�شاحبني ، واأ�شعر مبتعة كبرية واأنا اأكتب ال�شعر ، اأح�ش�شت اأنه عاملي الذي 

كان مفقودا .

ما هي النافذة التي تطل من خاللها على قرائك؟ هل هي و�سائل 
التوا�سل  و�سائل  على  تعتمد  ،اأم  ديوان  لن�سر  ت�سعى  اأم  االإعييالم 

االجتماعي احلديثة؟
التوا�شل  و�شائل  خ��ال  من  املفتوح  الإع��ام��ي  الف�شاء  ف��اإن  تعلمون  كما 
اأن تدخل يف  اأ�شبح من�شة عاملية �شخمة ميكنك من خالها  الجتماعي 
كل مكان وتطل على �شرائح اجتماعية وثقافية كبرية دون اأي عناء ، وهذ 
الأمر يعطي للكاتب اأو ال�شاعر م�شاحة كبرية للن�شر والتوا�شل ، واإي�شال 
نتاجه ال�شعري والأدبي ، واأنا بدوري اأ�شتثمر هذه المتيازات التكنولوجية 
واأتخذ   ، ت��وي��رت  و  الن�شتغرام  على  اهتمامي  واأرك����ز  احل��دي��ث  والإع����ام 
ذلك  واأتبع يف   ، ال�شعرية  واأبياتي  النا�س ق�شائدي  مل�شاركة  نافذة   منهما 
و�شائل واأ�شكال خمتلفة منها ال�شور، الفيديوهات، والت�شاميم ، وغريها 
للقراء  بقالب حمبب  اأ�شعاري  بتقدمي  ت�شمح يل  التي  الن�شر  اأمن��اط  من 

ومتابعي و�شائط التوا�شل الجتماعي .

العزلة  وهل  اأ�سعارك؟  كتابة  عند  تتبعها  التي  الطقو�س  هي  ما   
�سرورية وحمر�سة على كتابة ال�سعر؟

خا�شة  متطلبات  ل��دي  ولي�شت   ، وع��ف��وي  تلقائي  اإن�شان  اأن��ا  احلقيقة  يف 
بالن�شبة يل حالة نف�شية �شعورية  ، فال�شعر  ال�شعر  واأج��واء معينة لأكتب 
بالتعبري  واأب���داأ   ، م�شرعا  الباب  لها  اأفتح  قلبي  اأب��واب  ت��دق  عندما  ملحة 
اأ�شعاري  تخرج  دائما  ولهذا   ، واأحا�شي�شي  م�شاعري  بكل  احلالة  هذه  عن 
عفوية وب�شيطة وبالوقت ذاته تت�شم بال�شفافية وامل�شداقية ، فاأنا ل اتبع 
اأي طقو�س معينة لكتابة اأ�شعاري و من وجهة نظري، الإلهام لي�س لديه 
اأن  اأن��ه منبع ل��اإب��داع واأح���اول  اأنظر اإىل اأي �شئ على  زم��ان ومكان ، واأن��ا 
اأكت�شف جماليات هذا ال�شعر واأوظفه يف اأعمايل ، فاأقل املواقف اأو اللمحات 
ميكن اأن تكون �شببا يف ولدة ق�شيدة اأو بيت من ال�شعر ، ولهذا اأ�شتغل كل 

اللحظات العابرة يف حياتي واأخ�شعها اإىل ميزان ال�شعر والإبداع .

 كيف تختار عناوين ق�سائدك، وهل املعاناة تكون اأكرب يف كتابة 
ال�سعر اأم يف اختيار العنوان وباأيهما تبداأ؟ 

من وجهة نظري ال�شاعر احلقيقي ل يعاين يف �شقل الق�شيدة و �شياغة 
ما ي�شعر به و تفريغه على الورق، العناوين هي اأكر ما اأركز عليه و رمبا 
اأحب العناوين املميزة التي  ا�شتغرق وقتا طويا لختياره العنوان لأنني 
جتذب القارىء، وبالرغم من ذلك فاإن املعاناة جزء من تكويننا النف�شي 
 ، الإن�شان  ل��دى  الإبداعية  الطاقات  تفجري  يف  كثرية  اأح��ي��ان  يف  وت�شاهم 
�شاأنها �شاأن احلالت ال�شعيدة ، وال�شاعر املحرتف يعرف كيف يركب هذه 
الأمواج ، اأمواج ال�شعادة واأمواج الأمل وي�شنع منهما مناخا �شعريا ممزوجا 

بتجربته اخلا�شة واإح�شا�شه واأ�شلوب تعاطيه مع هذه احلالت .

لك  ي�سبب  اأم  االأمييام..  اإىل  دفعك  يف  دورا  للنقد  اأن  ت�سعر  هل   
اإحباطًا ؟

النتقاد اأنواع، نوع هّدام واآخر بّناء. ل �شك اأن النتقاد البّناء يجعلني اأكر 
�شغفاً للتعلم من اأخطائي لأتداركها يف امل�شتقبل، النقد الهّدام ل يوؤثر يف 
اأت�شرر منه و يكون �شببا يف حتطيمي  ول اأعطيه اأكرب من حجمه كي ل 
معنوياً ونف�شياً، ومن هنا اأوؤكد اأن النقد مدار�س كثرية ، منها الجتاهات 
�شوية  على  حر�شها  من  انطاقا  الإبداعية  الأع��م��ال  تنقد  التي  العادلة 
ونوعية الإنتاج وحت�شينه ، وهذا كما اأ�شلفنا النقد الذي ي�شكل �شندا حقيقيا 
لأي مبدع ، وهناك نقد اأكادميي متخ�ش�س يتعامل مع الأعمال ال�شعرية 
�شمن قالب جامد وبالرغم من اأنه خبري اإل اأنه يتجاهل اجلانب ال�شفاف 
والغري مرئي من الق�شيدة ويركز على التكنيك ال�شعري واملعايري الثابتة 
التي ل تقبل التحريك اأو التاأويل ، وهناك النقد املتك�شب وهو اأكر اأنواع 
اأو  ال�شللية  اإما من خال  الإبداعية  النقد �شرا لأن مهنته هدم الطاقات 
الدوافع املادية او الحقاد ال�شخ�شية وهذا النوع من النقد خميف وي�شاهم 
يف تدين الذوق ال�شعبي يف التعاطي مع الأعمال الإبداعية على اختاف 
اأح�شن  اأنا  ال��رديء ، ويف كل الأح��وال  اأنواعها وانت�شار الإ�شفاف والإنتاج 
نف�شي من كل هذا واأتابع م�شريتي ال�شعرية الوليدة ، ومنهاجي اأن اأ�شتفيد 
من كل نقد يوجه اإيل واتعامل معه باإيجابية كبرية تنعك�س على اأعمايل 

وت�شاهم يف تطويرها وتنقيتها من ال�شوائب والأخطاء .
اأعمالك؟  اأثر يف نف�سك ويف   من هو �ساعرك املف�سل؟ واأي �ساعر 

ومن ومن �سعراء جيلك حتب اأن تقراأ له ؟
تغنى  و  الكثري  به  اأ�شاد  ال��ذي  اخل�شر  را�شد  ال�شاعر  هو  املف�شل  �شاعري 
فهو  ال�شعرية  ذائقتي  يف  اأث��ر  ال��ذي  ال�شاعر  اأم��ا  املطربني،  اأب��رز  بكلماته 

ال�شاحة  يف  ب�شمته  و���ش��ع  �شاعر  وه��و  العتيبي،  ���ش��داح  الكويتي  ال�شاعر 
اأتاأثر به  كونه �شاعرا خلوقا ومتوا�شعا  وميتلك  ال�شعرية ، و ما جعلني 
اأ�شعاره  روحا طيبا قبل كل �شيء، كما يت�شف هذا ال�شاعر املبدع  بجزالة 
وعذوبة األفاظه، و قوة ق�شائده و قد كان ين�شر ق�شائده عرب توتر و�شطع 

جنمه يف �شماء ال�شعر. 
 اأما من �شعراء اجليل احلايل ،اأحب اأن اأقراأ لل�شاعرة املتفردة فطيم احلرز 
التي تفوقت على الكثري من اأقرانها ولها ب�شمة وا�شحة يف �شاحة ال�شعر 
اأبرز  بكلماتها  تغنى  ب��ارز  �شعري  ح�شور  ولها  ال�شعبي  خا�شة  و  النبطي 
املطربني منهم فنان الإمارات الأول ميحد حمد، و�شاركت يف العديد من 
املحافل املحلية واخلارجية ، وتتمتع ب�شرية ذاتية حافلة بالنجاحات، وهي 

ع�شو يف اأكر من ملتقى �شعري خليجياً.

 هل املنتديات ال�سعرية يف االإمارات تكفي من وجهة نظرك، وهل 
لك اأنت واأبناء جيلك مقرتحات يف هذا ال�ساأن؟

بكل �شراحة املنتديات ال�شعرية يف الدولة عددها �شئيل جداً و غري فّعالة 
توجهت  لذلك  الواعدة،  ال�شابة  الوطنية  الكوادر  على  ال�شوء  ت�شليط  يف 
اإىل مركز خمت�س يف هذا ال�شاأن ي�شعى يف تطوير ال�شعراء و ياأخذ باأيديهم 
اإىل درب النجاح، وي�شاهم يف تعريف ال�شاعر على عدد كبري من ال�شعراء 
بيني  الو�شل  ال��ذي ميثل حلقة  العامي  ال�شعر  وهو مركز  وال�شاعرات 
اأ�ش�شه ال�شتاذ خالد  الكبريين، والذي  ال�شعري والإعامي  العامل  و بني 
املبتدئني  ال�شعراء  بيد  والأخ��ذ  املواهب  تنمية  املويهان حيث حر�س على 
اأنحاء  نحو مرافئ النجاح والتاألق لتعم احلركة ال�شعرية والإبداعية كل 

اخلليج والدول العربية الأخرى.

 الق�سيدة ر�سالة مفتوحة للعامل، واأنت تكتب هل تكتب لنف�سك اأم 
ُتفكر مبن �سيقراأ �سعرك؟ 

عندما اأفكر يف كتابة ق�شيدة اأياً كان نوعها اأ�شع املتلقي وامل�شتمع يف عيوين 
ال�شاعر ل ب�شمة له  باأن  ، ويف �شميم اهتمامي وتركيزي وذلك لإمي��اين 
من دون جعل ذوق املتلقي اأولوية ق�شوى يف عمله ال�شعري ، وجعلها جزءا 
اأركان  ثاثة  فال�شعر   ، واأهدافها  ومراميها  الق�شيدة  روح  من  يتجزاأ  ل 
:�شاعر ،وق�شيدة، وقارئ، ول قيمة لأي عمل �شعري اأو اإبداعي مهما كان 
عظيما اإذا مل يجد طريقه اإىل قلوب املتلقني والقراء ويحظى باهتمامهم 

واإح�شا�شهم وتفاعلهم .

اأم  النبطية  ال�سعرية  البحور  اإىل  ق�سائدك  كتابة  يف  متيل  هل   
تف�سل ال�سعر املوزون من البحور االأخرى؟.

اأميل اإىل ال�شعر النبطي، وغالباً ما اأكتب ال�شعبي الذي يتخذ من لهجتنا 
الإماراتية املحلية بني املا�شي واحلا�شر عن�شرا اأ�شا�شيا يف تكوين الق�شيدة 
وبنائها وروحها ، واأنا بطبعي ل اأختار البحر الذي اأنوي كتابته، فبمجرد 
اإىل  ما ا�شتح�شر املطلع هو بنف�شه يحدد م�شاق بقية الق�شيدة، فاأحتول 
رهينة يف يدي البحر ويقودين بني اأمواجه لأ�شبح مع روح البحر ال�شعري 

وتقا�شيمه وجتلياته .
 وهنا اأوؤكد اأن البحر ال�شعري ل يتدخل يف التكوين الأويل للق�شيدة ولي�س 
قوة  اأن  اإل  باأوزانها  تت�شابه  البحور  فكل  والتاأثري  القوة  مينحها  من  هو 
اأكر  الق�شيدة  يجعل  ما  هو  والتعبريات  التفا�شيل  على  واللعب  ال�شبك 
جاذبية وتاأثريا ، فمثا عندما تعزف مقاما مو�شيقيا جامدا بتق�شيماته 
امل�شتمع  يف  والقوي  املبا�شر  التاأثري  مرحلة  اإىل  ت�شل  ل  فاإنك  الأ�شا�شية 
ولكن عندما تتاعب بهذا املقام ب�شكل من�شبط وفني وباإح�شا�س عال فاإنك 
�شرعان ما ت�شمع امل�شتمع يطلق �شوته معربا عن اإعجابه وتاأثره ،وكذلك 
اأن يكت�شف جماليات البحر ويقدمها اإىل  هي الق�شيدة لبد لل�شاعر من 

القارئ بقالب موؤثر .
 

 اأمل تفكر يف الدخول يف عامل ال�سعر الغنائي، وهل لكم جتربة 
يف ذلك ؟.

كنت مرتددا يف الأون��ة الأخ��رية على هذا ال�شعيد وب�شاأن الدخول يف هذا 
املجال، ولكّني وجدته يخدم ق�شائدي من حيث النت�شار، لدي عدة اأعمال 
و كان العمل الأول مع ال�شاعر و املن�شد الكويتي و �شاحب ال�شوت العذب 
و القريب اىل قلبي في�شل ال�شيحاين، وهو �شبب من اأ�شباب �شجاعتي كي 
عنوانها  ق�شائدي  من  ق�شيدة  على  رك��ز  وحينما  التجربة،  ه��ذه  اأخو�س 
)دمعة الفرقة ( اأ�شاد بها وقال: اإنها ق�شيدة مميزة عن بقية كتاباتي، ومن 
�شاأنها اأن تاقي جناحا اأكرب يف ن�شبة امل�شاهدة و ذلك عن طريق التوجه 
لطريقه جديدة من ال�شتماع. ومن هذا املنطلق مت التعاون يف اأول عمل 
و لقت �شدى كبريا،ومن بعدها تعاونت مع املن�شد املبدع ال�شعودي هزاع 
التي لقت قبوًل و رواج  املهلكي يف ق�شيدة بعنوان )عاي�س على ذك��راك( 

كبريا يف ال�شاحة.

 هل �سدر لكم لكم اأي ديوان مطبوع ، واإذا مل ي�سدر هل تفكرون 
يف هذا امل�سروع؟

مل ي�شبق يل اإ�شدار ديوان لكتاباتي و لكّنه قيد الإعداد ، و هذا ما و�شعت 
له كل جهدي و تركيزي، قريباً باإذن اهلل �شي�شدر ديوان م�شرتك لأع�شاء 
مركز ال�شعر الإعامي يف الكويت واأنا �شعيد جداً بان�شمامي اإىل املجموعة 

الكبرية من امل�شاركني فيه.

وين اللقاء

خمي�س مطر بن بلي�شة الكتبي

الييييييليييييييييييييايل   ذيييييييييييييييييييج   و  الييييييييييلييييييييييقيييييييييياء   وييييييييييييييييييين  

يييييييييييييييييييا  غييييييييييياييييييييييييتيييييييييييي  و�يييييييييييسيييييييييييليييييييييييك  مييييييينيييييييايل

�يييييييسيييييييميييييييايل  يف   مييييييييييييييييييييييييينٍي   اأ�يييييييييييييسيييييييييييييفيييييييييييييق  

خيييييييييييييييايل   يف    نييييييييييييحييييييييييييّتييييييييييييه    طيييييييييييييييييييفيييييييييك  

اأخيييييييييييفيييييييييييييييييييييييت  عييييييييييييييييين  عيييييييييييييميييييييييييييي   وخيييييييييييييايل 

الييييييييييييييعييييييييييييييني  تييييييييكيييييييي�ييييييييسييييييييف  �ييييييييييييسيييييييييييير  حييييييييييايل 

ييييييييييييييزايل ال   حيييييييييييييبيييييييييييييك    غيييييييييييبيييييييييييت   ليييييييييييييييييو  

هييييييييييييييييل  وييييييييييييييييييييين  بييييييييلييييييييقييييييييى  لييييييييييييييييك  بييييييييييييدايل 

ميييييييييييييعيييييياد دون   ييييييييييييييطيييييييييييييري   الييييييييييي�يييييييييييسيييييييييييوق 

ميييييييييييييا طيييييييييييييييييييييييق  ييييييييييييييييييييييييييييييوٍم   فيييييييييييييييييييييييه  لييييييبييييييعيييييياد

مييييييييييييين ييييييييييييييييييوم هيييييييجييييييينيييييييك حيييييييييييّطيييييييييييت ا�يييييييييييسيييييييييييداد

االأييييييييييييييييييييييييواد ابييييييييييييييييييين   ي  عيييييييييينييييييييييي   ميييييييييييياغيييييييييييياب 

مييييييييييييييييييين   ونييييييييييييييتييييييييييييييي   مييييييييييييا فييييييييييييييييييييييياد   مييييييييييييا فيييييييياد 

ييييييياد كيييييييييييييييل  مييييييييييييا �يييييييييسييييييييياألييييييييينيييييييييي  عيييييييييينييييييييييك  نييييييي�يييييييسّ

فييييييييالييييييييقييييييييلييييييييب  �يييييييييسيييييييييّييييييييييد  قيييييييي�ييييييييسيييييييير  �ييييييييسييييييييداد 

وانييييييييييييييتييييييييييييييه  غييييييييينييييييييياتيييييييييي  �ييييييييسيييييييييييييييييد  لييييي�يييييسييييييييييياد

فمان اهلل 

خمي�س مطر بن بلي�شة الكتبي

روحيييييييييييي  و  قييييييييلييييييييبييييييييي   ييييييييييييا  اهلل   فييييييييييمييييييييييان 

روحيييييييييييي قييييييييييلييييييييييت   ميييييييييييا  ليييييييييييو  اهلل   فييييييييييمييييييييييان 

اوادع  مييييييييييييييارمييييييييييييييت   ليييييييييييييييو   اهلل  فييييييييييمييييييييييان 

عيييييرفيييييتيييييه  مييييييييييييين   اغيييييييييييييال  يييييييييييا  اهلل   فييييييييييمييييييييييان  

تيييييييّليييييييوح كييييييييييييفييييييييييييويف    و   اهلل   فييييييييييييمييييييييييييان   

وداعيييييييييييييه ليييييييييييييييييك    قيييييييليييييييبيييييييي   اهلل   فييييييييييمييييييييييان  

حيييييافيييييظ  اليييييييييييييييييرب  والييييييييييييييييييييك   اهلل   فييييييييييمييييييييييان  

متيييي�ييييسييييي  االأييييييييييييييييييييييييييييييام   و   اهلل   فيييييييييييميييييييييييان  

�ييييييسييييييييييييياهييييييا و  يييييييييييالييييييييييعييييييييييني   اهلل   فيييييييييييميييييييييييان 

لييييييييكيييييييين القييييييييييييييييييييييييدار �يييييييسييييييياقيييييييتييييييينيييييييي عييييي�يييييسييييياهيييييا 

ونيييييييفييييييي�يييييييسيييييييي ميييييييييينييييييييييك  مييييييييييييا نييييييييييالييييييييييت ميييييينيييييياهييييييا 

جييييييييييييييييييروح اليييييييبيييييييعيييييييد كيييييييييييييييف األيييييييييييقيييييييييييى دواهييييييييييييييا

وعييييييييييييييييييينيييييييييي �يييييييييييسيييييييييييايف دميييييييييييييوعيييييييييييييي غيييييي�ييييييسيييييياهييييييا

وانيييييييييييييييييا لييييييييييك لييييييييييو �يييييييسيييييييكيييييييت  روحيييييييييييييييييك عييييينييييياهيييييا

ميييييييييييين هييييييييييمييييييييييوم احلييييييييييييييييييييييييياه وميييييييييييييييين �يييييسيييييقييييياهيييييا 

وروحيييييييييييييييييييييييييييييي  ميييييييييياتييييييييييغييييييييييري  عييييييييييييييييييييين   وفييييييييياهيييييييييا 
خمي�س مطر بن بلي�شة الكتبي

 الرقم  واحد
اليييييييييييرقيييييييييييم   واحييييييييييييييييد  ليييييييينييييييييا   قيييييي�ييييييسييييييه   مييييعيييياه

�ييييسييييميييياه اف  اأقيييييييييييميييييييييييار   �يييييسيييييبيييييعييييية   احّتييييييييييدنييييييييييا 

غييييييياله يييييييييو�ييييييييسييييييييف   ميييييييييييييا   واهلل   اليييييييييييوطييييييييييين  

نيييييفيييييتيييييخييييير  بييييييييييييه  كييييييييييييل  مييييييييييييا  ييييييييييذكييييييييير  نيييييبييييياه

ميييييانييييي�يييييسييييياه ال  حيييييي�ييييييسييييييى  زايييييييييييييييييد  عيييييييييييييرف  ميييييييييين 

عيييييطييييياه ييييييينييييييكيييييير   ميييييييييا    ، يييييييطييييييريييييييه  مييييييييين  كيييييييييييل  

كييييييييل �ييييييسيييييييييييييخ  فيييييهيييييااليييييبيييييليييييد خييييييييذ مييييييييييين  �ييييسييييفيييياه

خييييطيييياه عيييييييا  خيييييليييييييييييفيييييه     ، عييييييييينييييه  بييييييعييييييد   ميييييييييين  

حييييميييياه يف   كيييييييليييييييه   اليييييي�ييييييسييييييعييييييب   و   اليييييييييوطييييييييين  

فييييييييداه حيييييا�يييييسيييييد  كييييييييل  و  اخليييييييييايييييييييين   عييييي�يييييسيييييى  يييييييييا 

يييييي�يييييسيييييوف كييييييييييييييييٍل   و  بييييييييهييييييييا   تيييييييييييييييييييدري   وامليييييييييييييييييييال  

عييييي�يييييسيييييوف وال  رعيييييييييييييييييييود   ميييييييييين  عيييييلييييييييييينيييييا  ال  و 

احليييييييييييييروف و  اليييييييقييييييي�يييييييسييييييياييييييييد   تييييييييييييعييييييييييييرّبه   وال 

ا�ييييييسيييييي�ييييييسييييييه زاييييييييييييييييييد رغيييييييييييييييييم  كييييييييييييييل  اليييييييييظيييييييييروف

ابييييييو�ييييييسييييييوف ميييييييييييّييييييييييييزه   و  رّبييييييييييييييييييي   �ييييييييسييييييييّخييييييييره  

نييييي�يييييسيييييوف و  حيييييييييييييق،  الييييييييييعييييييييييرب  بييييييييييني  عيييييييييييييدل  يل 

واليييييييييييكيييييييييييرم  ميييييييييييع  طيييييييييييييبيييييية  الييييييقييييييلييييييب اليييييعيييييطيييييوف

مييييييي�ييييييسييييييي اميييييييكيييييييميييييييل عيييييييليييييييى نيييييييييهيييييييييج  اميييييييييعيييييييييروف

اليييييكيييييفيييييوف  ع  تييييييهيييييينييييييا   اليييييييييييرو�يييييييييييس   ذراه   يف  

بيييياليييي�ييييسييييفييييوف االوائييييييييييييييييييييل   نيييييبيييييقيييييى  عييييي�يييييسيييييى  يييييييييا  و 

•• ابوظبي-الفجر:

خمي�س مطر بن بلي�سة الكتبي، طاقة اإبداعية �سعرية جديدة متخر عباب بحور 
ومرفاأ   ، قاربا  والتميز  االإبييداع  من  وتتخذ   ، متاألق  �سعري  مبجد  حتلم   ، ال�سعر 
اأننا  على  ودالالت  اإ�سارات  فاأعطى  ي  ال�سعرية  قلبه  ع�سارة  �سكب  يف  حديثا  ،بييداأ 
يحظى  الذي  ال�سعري  االإبداع  �سماء  يف  ي�سطع  اإماراتي  جنم  مع  قريب  موعد  على 
اخل�سبة  البيئة  له  وتوفر   ، مليونية  م�سابقات  اأجله  من  وتقام  قيادتنا  باهتمام 
لالإبداع ، خمي�س مطر الكتبي من جيل ال�سباب الذين يريدون اأن ي�ساهموا يف رفع 

راية االإمارات الثقافية واالرتقاء بذائقة النا�س ، وتطريز احلياة باأجمل االأقوال 
للعمالقة واطلع على نتاج املبدعني  ال�سعر منذ �سغر �سنه وقراأ  اأحب   ، واالأ�سعار 

فت�سربت نف�سه من عبق ال�سعر واأ�سالة االإبداع  ، ن�ساأ يف اأ�سرة مبدعة و�سعرية 
ليكون واحدا  ، وحفظه  ال�سعر  مهمة على طريق  اأعطاه دفعة  الذي  االأمر   ،
من الذين يطمحون اإىل اإحداث التغيري االإيجابي يف م�سرية االإبداع ال�سعري 

يف االإمارات ، جتربته وليدة اأ�ساء معها ال�سمعة اخلام�سة يف م�سريته ال�سعرية 
واالآتي حافل بالعطاء واالإبداع ، يف لقائنا التايل اإ�ساءات على والدة �ساعر ومبدع 

اإماراتي فاإىل هذا احلوار :


