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�صرطان الثدي ي�صيب 

الرجال اأي�صًا 
كرٌث يعتقدون اأّن�سرطان الثديهو حكٌر على الن�ساء فقط، اإاّل اأّن الواقع 
الذي  املر�ض،  بهذا  اإ�سابةالرجاالأي�ساً  اإحتمال  فهناك  مغاير متاماً، 
ما زالت اأ�سبابه غري وا�سحة للتمكن من معرفة العالجات الواقية، 
اإال اأن الوقاية منه ممكنة من خالل اتباع اأ�سلوب حياة �سحي يرتكز 
على  واملواظبة  م��ت��وازن،  غذائي  نظام  اعتماد  على  االأوىل  بالدرجة 
ممار�سة التمارين الريا�سية ناهيك عن �سرورة االبتعاد قدر امل�ستطاع 

عن التوتر النف�سي.
وبح�سب بع�ض اخلرباء اأن االأ�سباب الإ�سابة الرجال ب�سرطان الثدي 
ناجمة من تغريات  اأّن��ه��ا  اإال  م��دى �سحيتها،  التاأكد من  ع��دم  ورغ��م 
جينية معينة. وقد يكون اخللل الهرموين يف التوازن بني هرموين 

الت�ستو�ستريون واال�سرتوجني اأحد اأبرز العوامل.
ويف هذا االإطار، يتحدث املتخ�س�سون عن بع�ض العالمات التحذيرية 
وبع�سها  ال��ث��دي،  ب�سرطان  ال��رج��ال  اإ�سابة  احتمال  اىل  ت�سري  التي 
ت�سلب  اأو  عقدة  تكون  عندما  وه��ي:  الن�ساء،  لدى  للعالمات  مماثل 
يف الثدي اأو اجتاه احللمة للداخل اأو التهاب احللمة وخروج اإفرازات 

�سافية اأو دموية منها.
ويف حال االإ�سابة، ياأتي العالج اأي�ساً من خالل التدخل اجلراحي، اأي 
يتم ا�ستئ�سال االأن�سجة الغدية باالإ�سافة اإىل احللمة وطبقة الن�سيج 
العازلة لع�سلة ال�سدر. كما يتم اأي�ساً ا�ستئ�سال الغدد الليمفاوية اإذا 

كانت هي االأخرى م�سابة بال�سرطان.

حمى اليوجا جتتاح الهند 
يوم  قبل  اليوجا  ملمار�سة  الهند  يف جل�سات  اأن��ح��اء  من  اأن��ا���ض  �سارك 

واحد من اليوم العاملي لليوجا الذي �سادف اأم�ض االأربعاء.
اإىل  2014 دعا ناريندرا م��ودي  ال��وزراء يف عام  ف��وزه برئا�سة  وبعد 

اإقامة هذا االحتفال ب�سورة �سنوية ملقيا بثقله ال�سيا�سي دعما له.
يف  لل�سباحة  حو�ض  داخ��ل  يوجا  جل�سة  يف  و�سيدات  فتيات  و�ساركت 
م�ستوى  عند  وامل��ي��اه  اليوجا  ح��رك��ات  مار�سوا  حيث  راج��ك��وت  مدينة 
اأعناقهم. ويقال اإن ممار�سة اليوجا يف املياه ت�ساعد على ك�سب القوة 

والتوازن وحرق مزيد من الدهون مقارنة بجل�سات اليوجا العادية.
و�سارك ما يقرب من 300 �سخ�ض يف جل�سة يف منطقة فادودارا.

واأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 21 يونيو حزيران يوما عامليا 
لليوجا بعد تبني مقرتح بهذا ال�سدد، قدمه مودي، باالإجماع.

�صبب عدم التوازن 
اأثناء الوقوف!

بعدم  ال�سعور  اأن  االأع�ساب  اأم��را���ض  الأط��ب��اء  االأملانية  الرابطة  ك��دت 
مبتالزمة  يعرف  مبا  االإ�سابة  اإىل  ي�سري  ال��وق��وف  اأث��ن��اء  اال�ستقرار 
 60 عمر  يف  االأ�سخا�ض  تهاجم  ما  غالباً  والتي   ، ال�ساقني  ارجت��اف 

�سنة.
كاأنه  مفاجئ  ب�سعور  الوقوف  اأثناء  املري�ض  ينتاب  التفا�سيبل،  ويف 
اأو  حائط  على  اال�ستناد  اأو  اجللو�ض  يف  ويرغب  لل�سقوط  �سيتعر�ض 

مقعد، م�سرية اإىل اأن االرجتاف نف�سه ال يكاد ُيرى يف الغالب.
وغالباً ما يتم اكت�ساف املتالزمة يف وقت متاأخر، نظرا الأنه يتم اإرجاع 
الدموية. وميكن لطبيب  ال��دورة  اإىل م�ساكل تطال  االأع��را���ض  هذه 
االأع�ساب قيا�ض ن�ساط كهربية االأع�ساب بوا�سطة فح�ض معني. ويف 

احلاالت ال�سديدة ميكن عالج املتالزمة بوا�سطة م�سادات ال�سرع.
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�صم الأفاعي لعالج اأمرا�ض الكلى
ومن ال�سموم الناقعات دواء.. �سطٌر من بيٍت الأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي، 
باحثون  اأجراها  درا�سة  اأ�سارت  بعدما  واقعًة  حقيقًة  االآن  جت�سد  اأنه  يبدو 
االأفاعي  اأكرث  اأحد  امل�ستخل�ض من  ال�سم  ا�ستخدام  اإمكانية  اإىل  فرن�سيون 
اإىل ح��دوث م�سكالت  ي��وؤدي  االأر����ض، لعالج مر�ض قد  خطورة على وج��ه 

مميتة يف الكلى.
قارة  يف  تعي�ض  التي  اخل�سراء"،  "املامبا  اأفعى  �سم  ب��اأن  الدرا�سة  واأف���ادت 
اأفريقيا، قد ي�سكل دواًء من مر�ٍض وراثٍي ي�سيب الكليتني ويهدد بحدوث 

تلٍف لهما، وُيعرف با�سم "مر�ض الكلى متعدد الكي�سات".
ويظهر هذا اال�سطراب الكي�سي يف مراحل متنوعة من حياة االإن�سان، بدءاً 
من الر�ساعة و�سواًل اإىل مرحلة البلوغ، وُي�سيب الرجال والن�ساء على حٍد 
فيها  امل�ساركون  الباحثون  ا�ستخل�ض  اجلديدة،  الدرا�سة  اإط��ار  ويف  �سواء. 
كوارتني"،  "مامبا  ا�سم  عليه  اأطلقوا  اخل�سراء"،  "املامبا  �سم  من  ُمركباً 
ثم حقنوه يف اأج�سام �ستة فئران ُم�سابة ب�"مر�ض الكلى متعدد الكي�سات" 
99 يوماً. ويف الوقت نف�سه، مت حقن جمموعة �سابطة  ب�سكل يومي ملدة 

من القوار�ض مبحلوٍل ملحي.
الذي  املُ��رك��ب  تقبلت  باملر�ض  امل�سابة  الفئران  اإن  البحثي  الفريق  وق��ال 
ُحِقنت به دون اأي م�سكالت، ومل يطراأ اأي تغري على �سلوكها بعدما �سرى 

يف عروقها.
وبعد انتهاء فرتة التجربة، تبني اأن وظائف الكلى حت�سنت لدى القوار�ض، 
االأفاعي، مقارنة مبا بدت  �سم  امل�ستخل�ض من  باملركب  ُحقُنها  التي جرى 

عليه ُكلى الفئران التي �سملتها املجموعة ال�سابطة.
والطبية،  العلمية  بال�سوؤون  املعني   ،  Livescience موقع  وبح�سب 
تقل�ض عدد التكي�سات التي �سبّبها املر�ض يف كلى الفئران امل�سابة به بنحو 
الثلثني، لدى من ُحِقنوا باملركب اجلديد. كما تقل�ست امل�ساحة التي ت�سغلها 

هذه التكي�سات بن�سبة 28%.

طائرة برمائية مطورة 
طائرة  الرو�سية  الطوارئ  وزارة  تت�سلم 
"بي200-  اأخ����رى م��ن ط���راز  ب��رم��ائ��ي��ة 
ت�سي اأ�ض"، من م�سنع برييف للطائرات 

يف مدينة تاغانروغ الرو�سية. 
اإطار اتفاقية بني امل�سنع  وياأتي ذلك يف 
الرو�سيتني،  والدفاع  الطوارئ  ووزارت��ي 
 12 بت�سليم  وتق�سي   ،2011 عام  وقعت 

طائرة من هذا النوع.
هذا وت�سلمت وزارة الطوارئ اأول طائرة 
برمائية من هذا النوع يف يناير املا�سي، 
يف  اأخ���ري���ني  ط��ائ��رت��ني  تت�سلم  اأن  ع��ل��ى 
العام  ال���ث���ال���ث وال����راب����ع م���ن  ال���رب���ع���ني 

اجلاري.
عند  للطائرة  االأق�سى  ال���وزن  اأن  يذكر 
اإقالعها يبلغ 42 طنا، اأما وزن املاء الذي 

حتمله الطائرة فيبلغ 12 طنا.
 710 للطائرة  الق�سوى  ال�سرعة  وتبلغ 
 3600 حتليقها  وم���دى  ال�����س��اع��ة،  ك���م/ 

كم.
�سطح  على  تهبط  اأن  للطائرة  ومي��ك��ن 
البحر وتقلع منه عند ارتفاع موج حتى 
 30 الطائرة  تقل  اأن  وميكن  م��رت.   1.2

�سخ�سا.
عمليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ط��ائ��رة  وت��خ�����س�����ض 
مهام  واأداء  احل���رائ���ق  واإط���ف���اء  االإن���ق���اذ 

اأخرى �سواء كانت مدنية اأو ع�سكرية.

لن ت�صدق كيف جنا 
ال�صائق من هذا احلادث 
باأعجوبة  وطفالن  بريطاين  جنا 
اأعلى  م��ن  �سيارتهم  ���س��ق��وط   بعد 
الطريق  يف  وحت���ط���م���ه���ا  ج�������س���ر 

اأ�سفله.
احلادث  �سادمة من  �سور  وُتظهر 
يف ب��رم��ن��غ��ه��ام ����س���ي���ارة م���ن ط���راز 
لكز�ض ف�سية منقلبة على جانبها 
م��ع حت��ط��م غ��ط��اء حم��رك��ه��ا، كما 
متكن روؤية زجاج واإطارات ال�سيارة 

متطايرة و�سط احلطام.
دي����ل����ي ميل  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ووف������ًق������ا 
، ُتظهر �سور احلادث  الربيطانية 
مكان ا�سطدام ال�سيارة بالر�سيف 
واخ���رتاق���ه���ا ح���اج���ز اجل�����س��ر قبل 
والتحطم  اأع�����اله  م���ن  ال�����س��ق��وط 

بالطريق اأ�سفله.
وقال امل�سعفون: جنا رجل وطفالن 
من  ال�سيارة  �سقوط  بعد  مبعجزة 

اأعلى ج�سر يف برمنغهام.
ون�سروا �سورة وعلقوا عليها: ذلك 
هو املنظر من اأعلى اجل�سر  نف�سه 
وبالنظر اإىل مدى م�سافة ال�سقوط 
ف��اإن��ه م��ن امل��ده�����ض اأن ال��رك��اب مل 

ي�سابوا بجروح خطرية.
الطفلني  نقل  مت  للتقارير  ووفًقا 
اأع��وام اإىل م�ست�سفى  اأع��وام و6   5
ب��رم��ن��غ��ه��ام ل���الأط���ف���ال، ب��ي��ن��م��ا مت 
امللكة  م�ست�سفى  اىل  ال��رج��ل  نقل 
اليزابيث بربمنجهام وال ُيعتقد اأن 
اإ�سابتهم خطرية ومهددة للحياة.

فيل نافق على طريق �صريع 
يف  حملية  اإعالمية  و�سائل  ذك��رت 
م��ال��ي��زي��ا اأن����ه ق��د مت ال��ع��ث��ور على 
العمر  يبلغ من  نافق،  فيل �سغري 
�سريع  طريق  جانب  على  ع��ام��ني، 
يف ماليزيا، وذلك بعد اأن �سدمته 

�سيارة مارة.
اأونالين  �ستار  ذا  واأف��ادت �سحيفة 
العثور  ق��د مت  ب��اأن��ه  االل��ك��رتون��ي��ة 
ع��ل��ى ال��ف��ي��ل غ���ارق���اً يف ب��رك��ة من 
ال���دم���اء ع��ل��ى ج��ان��ب ال��ط��ري��ق يف 
جرييك، على بعد 130 كيلومرتاً 

�سمال كواالملبور.
وقال لو كيان �سيوجن، مدير اإدارة 
واملتنزهات  الربية  للحياة  ب��رياك 
بالفعل  اأق���م���ن���ا  ل���ق���د  ال���وط���ن���ي���ة: 
ال�سيارات  �سائقي  الخطار  الفتات 
اأن������ه ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ف��ي��ل��ة تعرب 
الطريق  ام����ت����داد  ع��ل��ى  ال���ط���ري���ق 
يكونوا  اأن  ع��ل��ي��ه��م  ل���ذا  ال�����س��ري��ع، 
خا�سة  للم�سوؤولية،  حتماًل  اأك��رث 
عند ال��ق��ي��ادة يف وق��ت م��ت��اأخ��ر من 

الليل اأو يف ال�سباح الباكر.
وجود  ال��والي��ة  م�سوؤولو  واكت�سف 
االأ�سبوع  اأواخ����ر  يف  ال��ن��اف��ق  الفيل 
املا�سي، بح�سب ما جاء يف التقرير. 

�إجناز  �لرجال يف  �لن�ساء يتفوقن على  �أن  ي�سود �عتقاد 

كثري من �ملهام يف نف�س �لوقت. فما �سحة هذ� �العتقاد؟ 

وهل يلعب �ختالف عمل �لهرمونات بني �لرجال و�لن�ساء 

دورً� يف �لقدرة على �جناز مهام كثرية؟

وزم���الوؤه  كيلني  تيم  �ل�سوي�سري  �لباحث  �أج���رى 

على  جتربة  ب��زي��ورخ  �جلامعي  �مل�ست�سفى  يف 

�أعمار  من  و�لن�ساء  �لرجال  من  جمموعة 

قدر�تهم  �ختالف  مدى  ملعرفة  خمتلفة، 

م��ه��ام يف نف�س  ب��ع��دة  �ل��ق��ي��ام  �أث��ن��اء 

�مل�ساركني  من  وُطلب  �ل��وق��ت. 

�أن يقومو� ببع�س  �لتجربة  يف 

�لتمارين �لذهنية حتت �سغط 

م�سار  على  �مل�سي  �أثناء  �لوقت 

�الأ�سياء  ب��ني  وم��ن  م��ت��ح��رك. 

�أل��و�ن  ِذك��ُر  منهم  طلبت  �لتي 

ُتعر�س  �لتي  �لن�سو�س  بع�س 

�أمام �أعينهم.

على  وا�سحة  ا�سطرابات  وج��ود  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
االختبارات  اإجن��از  اأث��ن��اء  ال��رج��ال  ل��دى  االإدراك  م�ستوى 
امل��وق��ع العلمي االأمل���اين  امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��م، ح�سب م��ا ذك���ر 
الذراع  يحركون  ال��رج��ال  اأن  ول��وح��ظ  "في�سن�سافت". 
ي��ق��وم��ون مب��ج��ه��ود عقلي  ع��ن��دم��ا ال  اأق���ل  ب��ح��دة  اليمنى 
جل�سد  العلوي  اجل��زء  اأن  كما  �سحيح.  والعك�ض  اإ���س��ايف، 
االإجابة  خ��الل  امل�سي  اأث��ن��اء  مت�ساوي  غ��ري  يكون  ال��رج��ل 
على اأ�سئلة الباحثني. وبالن�سبة للن�ساء يف مرحلة ال�سباب 
متوازنة  اأج�سادهن  حركة  فتبقى  العمر  منت�سف  يف  اأو 
االختبارات  ع��ن  النظر  بغ�ض  لال�سطراب  تتعر�ض  وال 
لكن  امل�سي.  اأث��ن��اء  بها  القيام  منهن  طلب  التي  الذهنية 
واأخطاء  احلركة  يف  ا�سطراب  وج��ود  الحظوا  الباحثني 

الرتكيز لدى الن�ساء بعد �سن الياأ�ض.
االإن�سان  دم��اغ  اأن  التجربة  ه��ذه  من  الباحثون  وا�ستنتج 
عندما  االأداء  يف  و�سعف  وا���س��ط��راب��ات  م�ساكل  تواجهه 
من  املنطقة  بنف�ض  ترتبطان  خمتلفتني  مهمتني  ينجز 
الذراع  حركة  ومراقبة  فامل�سي  ال��وق��ت.  نف�ض  يف  ال��دم��اغ 
االأي�سر واالإجابة على االختبار اللغوي كلها اأن�سطة يحتاج 
اإجنازها لدعم املنطقة الي�سرى من الدماغ، ي�سيف موقع 

"في�سن�سافت". 
اال�ستنتاج الثاين الذي تو�سل اإليه الباحثون يتعلق ب�سبب 
االختالف املوجود بني الن�ساء قبل �سن الياأ�ض وبعد �سن 
الن�ساء  على  �سنا  االأ���س��غ��ر  الن�ساء  ت��ف��وق  وي��ع��ود  ال��ي��اأ���ض. 
)االإ�سرتوجينات(.  االأنثوية  الهرمونات   اإىل  �سنا  االأكرب 

بعد  اإفرازها  عن  املبي�ض  يتوقف  التي  الهرمونات  فهذه 
بلوغ �سن الياأ�ض، تدعم املهارات اللغوية لدى املراأة. ولهذا 
ال�سبب فالن�ساء يتفوقن على الرجال يف اإجناز اأكرث من 
عالقة  لديهن  ت��ك��ون  اأن  ب�سرط  ال��وق��ت،  نف�ض  يف  عمل 

باللغة.
قدرات الن�ساء العقلية 

هل تعلم اأن القدرات العقلية للن�ساء تفوق نظريتها لدى 
الرجال؟ هذا ما اأثبته العلم، ولي�ض كلمات اإن�سائية اأو راأًيا 
حديثة  علمية  درا�سة  رك��زت  اإذ  عابر،  مقال  فى  �سخ�سيًّا 
الرجل  بني  وال��ذاك��رة  العقلية  القدرات  فى  الفروق  على 
وتخل�ض  للجدل،  املثرية  احلقيقة  لتكت�سف هذه  وامل��راأة، 
التالية  ال�سطور  االأم��ر، وفى  نتائج مده�سة فى هذا  اإىل 
الدرا�سة  ه��ذه  تفا�سيل  دار”  “كايرو  م��وق��ع  لكم  ي��ق��دم 

العلمية ونتائجها. 
من  مكّونة  عّينة  على  املذكورة  العلمية  الدرا�سة  اأجريت 
ا، ترتاوح اأعمارهم بني 30 و95 �سنة  األف و246 �سخ�سً
ُن�ِسرت نتائج الدرا�سة يف جملة جاما نيورولوجى  – وقد 
اأن اجلزء امل�سوؤول  – وتبنّي من خاللها  العلمية العاملية 
“احل�سني”،  ال��دم��اغ، وامل��ع��روف با�سم  ال��ذاك��رة ف��ى  ع��ن 
ي��ت��ف��وق ل���دى ال��ن�����س��اء ع��ن ن��ظ��ريه ل���دى ال���رج���ال، وذلك 
والتي  اأق����وى،  لفظية  ب��ذاك��رة  الن�ساء  متتع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ا  ت�ساعدهن على تذكر وتخزين االألفاظ واملعلومات اأي�سً
ب�سكل جّيد، وبذلك فاإن ال�سيدات – وفًقا لنتائج الدرا�سة 
االأقوى،  العقلية  القدرات  �ساحبات   – املذكورة  العلمية 

واالأف�سل من مثيلتها لدى الرجال. 

تائج �سلبية
ل��ل��ج��دل، احتوت  وامل��ث��ري  امل��ده�����ض  ال�سق  اإىل ج��ان��ب ه��ذا 
الدرا�سة العلمية على نتائج �سلبية تطال الرجال والن�ساء، 
قدرات  – وخا�سة  العقلية  القدرات  تراجع  مدى  وتبني 
– لدى اجلن�سني  وا�ستعادتها  املعلومات  الذاكرة وحفظ 
اإال  الثالثني،  الرجال والن�ساء، وذلك مع بداية �سن  من 
اأنها تكون اأ�سرع عند الرجال مقارنة بالن�ساء، خا�سة واأن 
القوية لديهن ببطء  ال��ذاك��رة  ق��درات  االأخ���ريات يفقدن 

وفى مدى زمنى اأبعد من الرجال. 

تو�سيات الدرا�سة 
فى ال�سياق ذاته – وفى اإطار تقدمي تو�سياتها ون�سائحها 
ببع�ض  النهاية  فى  العلمية  الدرا�سة  اأو�ست   – العلمية 
االإر�سادات ال�سرورية للوقاية من تراجع الذاكرة، الذى 
اأعرا�ض  من  للتخل�ض  وكذلك  العمر،  تقدم  مع  يحدث 
ال�سيخوخة املبكرة، وذلك من خالل االلتزام بنظام حياة 
و�سحتها،  امل��خ  خاليا  حالة  حت�سني  على  ي�ساعد  �سحى 
با�ستمرار،  ج��دي��دة  م��ه��ارات  تعلم  خ��الل  م��ن  وتدعيمها 
وعقلية  ريا�سية  بتمارين  القيام  مع  واملو�سيقى،  كالفن 
على  التعرف  ميكنك  االإط���ار  ه��ذا  وف��ى  ومفيدة،  �سحية 
اأهم الفيتامينات لتن�سيط الذاكرة وحت�سني قدرة العقل 

عرب �سفحات كايرو دار.

ال�صيب�صي” اأف�صل  “رقائق 
لالأطفال من الفاكهة املجففة

يف درا����س���ة غ��ري��ب��ة م��ن ن��وع��ه��ا، اأكد 
جم���م���وع���ة م����ن اأط�����ب�����اء االأ�����س����ن����ان 
ي�سمحوا  اأن  االآب����اء  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اأن���ه 
ال�سيب�ض  بطاطا  ب��ت��ن��اول  الأوالده����م 
وبالذات  املجففة،  الفاكهة  من  بداًل 
ل�سحة  اأف���������س����ل  ن���������ه  الأ ال����زب����ي����ب 

اأ�سنانهم.
وب��ح�����س��ب م����ا ذك����رت����ه ���س��ح��ي��ف��ة ذا 
خرباء  ع��ن  ن��ق��اًل  الربيطانية  �سن 
االأ���س��ن��ان، ف���اإن اأك���ل ال��زب��ي��ب يجعل 
ي�سر  مما  باالأ�سنان،  يلت�سق  ال�سكر 
اجلراحني  لكلية  تقرير  وك��ان  بها. 
عدًدا  اأن  ك�سف  الربيطانية  امللكية 

ك����ب����رًيا م����ن االأط������ف������ال حت����ت �سن 
اخلام�سة تعر�ست اأ�سنانهم للتعفن.

م����ن جمعية  اأت���ك���ن�������ض،  ب����ني  وق������ال 
ذا  ل�سحيفة  الربيطانية  االأ���س��ن��ان 
تاميز اإنه على الرغم من اأن البطاطا 
ال�سيب�ض امل�سنعة حتتوي على بع�ض 
البطاطا  رق��ائ��ق  اأن  اإال  ال�سكريات، 

العادية �سحية جًدا لالأطفال.
�ستريزينبوم  ن��ي��ك��ول  ح����ذرت  ف��ي��م��ا 
التي تعمل يف اإحدى عيادات االأ�سنان 
اخلا�سة من اأن الفاكهة اجلافة هي 
ون�سحت  لالأطفال،  كابو�ض  مبثابة 

بتناول ال�سيب�ض.

املراأة تتفوق وتنجز ما ل ي�صتطيعه الرجل!
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�ش�ؤون حملية

حملة "رم�صان اأمان" حتط رحالها يف العني حتت �صعار 
420 وجبة غذائية لرم�صان بال حوادث" وتوزيع  "معا 

•• العني - الفجر

النعيمي  را���س��د  ب��ن  علي  ب��ن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ورع��اي��ة  بح�سور 
حلكومة  البيئي  وامل�ست�سار  اخلريية  االإح�سان  جلمعية  التنفيذي  الرئي�ض 
عجمان، اأطلقت جمعية االإح�سان اخلريية حملة "رم�سان اأمان" حتت �سعار 
غذائية  وجبة   420 بتوزيع  اجلمعية  حوادث" وقامت  بال  لرم�سان  "معا 
اأخرى  مواقع  الأرب��ع  باالإ�سافة  املقام  ا���س��ارات  عند  ال�سائقني  من  ع��دد  على 
ركا�ض  ب��ن  حممد  ���س��امل  ال�سيخ  �سعادة  وم�ساركة  بح�سور  وذل���ك  ال��ع��ني  يف 
اأحمد  الدكتور  و�سعادة  �سابقا،  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ع�سو  العامري 
االأو�سط  وال�سرق  اخلليج  منطقة  يف  للتعليم  املتحدة  االأمم  �سفري  امل�سقطي 
و�سمال افريقيا، واخلدمة املجتمعية يف �سرطة املرور، وموا�سالت االمارات، 
والفوعة للتمور، والهالل االأحمر االماراتي، وفريق �ساند، وعدد من اأ�سحاب 
الهمم والفرق التطوعية. وقال ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي اإن حملة 
"رم�سان اأمان" تهدف اإىل احلد من ال�سرعة الزائدة على ال�سوارع املزدحمة 
والتقاطعات املرورية يف الفرتة التي ت�سبق اأذان املغرب، وذلك من خالل توزيع 
وجبات غذائية خفيفة على ال�سائقني املتاأخرين عن موعد االإفطار. واأ�ساف 
ب��داأت يف ثالث  وق��د  التوايل  ال�ساد�ض على  للعام  ه��ذه احلملة م�ستمرة  ب��اأن 
مناطق على م�ستوى الدولة وهي اليوم ت�سمل كل االمارات باالإ�سافة لكل من 
ال�سعودية والبحرين والكويت والبو�سنة وي�سارك باحلملة ما يقارب ثالثة 
بن  �سامل  ال�سيخ  . من جهته قال  األ��ف متطوع م�سجلني لدى احلملة  ع�سر 
ركا�ض باأن هذه احلملة متثل مبادرة طيبة تهدف للحد من ال�سرعة الزائدة 
ون�سر الوعي بني ال�سائقني من خالل الن�سائح التي يقدمها املتطوعني لهم 
املرورية،  ال�سالمة  والتثقيفية عن  التوعوية  لتوزيع الربو�سورات  باالإ�سافة 
امل�سوؤولية  يوؤكد على  التطوعية يف هذه احلملة  الفرق  باأن م�ساركة  واأ�ساف 

املجتمعية لدى اجلميع للحفاظ على جمتمع اآمن وم�ستقر.

نادي تراث الإمارات يوا�صل ن�صاطه 
الرم�صاين يف العني واأبوظبي

 
•• العني - الفجر

يوا�سل نادي تراث االإمارات ن�ساطه الرم�ساين يف كل من اأبوظبي والعني، 
الذي تنظمه يف  ال�سعبي اخلريي  ال�سوق  النادي يف فعاليات  حيث ي�سارك 
اأبوظبي مول "موؤ�س�سة حتقيق اأمنية" امل�ستمرة حتى نهاية ال�سهر املبارك، 
التي  للرماية  الرم�سانية  النادي  العني فعاليات بطولة  تتوا�سل يف  فيما 
ينظمها مركز العني التابع للنادي، والتي يحتفى بتتويج الفائزين بها  ليل 

اليوم اخلمي�ض يف احتفال ر�سمي كبري.
الفائت،  االأ�سبوع  الرم�سانية  مهرجاناته  معظم  فعاليات  اختتم  اأن  فبعد 
اآخر  النادي الرم�سانية االأوىل للرماية،  النادي مناف�سات بطولة  يوا�سل 
اأر�ض  يف  العني  مركز  ينفذه  ال��ذي  الرم�ساين  العني  مهرجان  فعاليات 
اإذ قارب عدد  العني،  العني للفرو�سية والرماية واجلولف يف مدينة  نادي 
امل�ساركني فيها حتى حينه الت�سعني متناف�سا، و�ستنتهي مناف�سات البطولة 
ليل غد اخلمي�ض، حيث �سيحتفى بحفل اختتام املهرجان مع تتويج الفائزين 
البطولة  ه��ذه  يف  االأوائ���ل  الثالثة  الفائزين  تكرمي  �سيتم  اإذ  بالبطولة، 
للحجر،اجلهة  الرو�سة  م�سنع  بتقدميها  �ساهم  ونقدية  عينية  بجوائز 
الراعية للبطولة،كما �سيتم تكرمي اجلهات الداعمة للبطولة، و�سط توقع 

ح�سور ر�سمي وجماهريي كبري.
ال��ن��ادي ع��ل��ى تفاعله م��ع ع���دد م��ن الفعاليات  اأخ����رى ي��ح��اف��ظ  م��ن ج��ه��ة 
يف  ي�سارك  حيث  االأخ���رى،  واجلهات  املوؤ�س�سات  تنظمها  التي  الرم�سانية 
اأبوظبي يف فعاليات ال�سوق ال�سعبي اخلريي الذي تنظمه يف اأبوظبي مول 
اأمنية" برعاية الرئي�ض الفخري للموؤ�س�سة قرينة �سمو  "موؤ�س�سة حتقيق 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�ض 
اآل نهيان، وت�ستمر م�ساركة  ال�سيخة �سيخة بنت �سيف بن حممد  الدولة، 
يقدمها  لل�سقارة  عرو�ض  يف  وتتمثل  امل��ب��ارك،  ال�سهر  نهاية  حتى  النادي 
والرتويجية  الرتاثية  للمطبوعات  وتوزيع  للنادي،  التابع  الوثبة  مركز 
واأن�سطته اخلا�سة  النادي املوجهة للجمهور ب�سكل عام  باأن�سطة  للتعريف 

بالن�ضء وال�سباب، والتي تت�سل جميعها بالرتاث وبالهوية الوطنية.

يف ختام �لدورة �لتا�سعة من ملتقى رم�سان خلط �لقر�آن �لكرمي:

»الثقافة« تكرم جلنة التحكيم و9 فائزين من م�صر والعراق وتركيا واإيران و�صوريا والأردن واجلزائر واأ�صبانيا

ت�سمل زيار�ت للمر�سى و كبار �ل�سن و نزالء �ملوؤ�س�سات �لعقابية

عرو�ض م�صرحية و فنون �صعبية لبلدية مدينة العني يف عيد الفطر

يف �حتفالية ح�سرها رئي�س �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف

�صهيل اخليلي يتربع  مبليون درهم لهيئة الهالل الأحمر

اختتمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة فعاليات الدورة 
التا�سعة من ملتقى رم�سان خلط القراآن الكرمي التي 
اأقيمت على مدار ثالثة اأيام بالفي�ستيفال �سيتي بدبي 
نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  رعاية معايل  حتت 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة، حيث اأجنز 30 خطاطا 
جاوؤوا من 16 دولة عربية واأجنبية ن�سخة كاملة من 
جلنة  اأع��ل��ن��ت  كما   ، م��رة  الأول  الثلث  بخط  اهلل  ك��ت��اب 
اأوزج��اي واالأ�ستاذ  التحكيم املكونة من االأ�ستاذ حممد 
حممد التميمي من تركيا والدكتور عبد الر�سا بهيه 
يف  امل�ساركني  من  خطاطني   9 اأف�سل  عن  العراق  من 
هذه الدورة حيث مت تكرميهم من قبل معايل ال�سيخ 
ف��ار���ض رزق  اأح��م��د  اآل نهيان وه���م:  ب��ن م��ب��ارك  نهيان 
م��ن م�����س��ر، وحم��ف��وظ ذو ال��ن��ون ي��ون�����ض م��ن العراق، 
عادل  عوين  االأردن،  من  ثابت  اأحمد  اإبراهيم  واإيهاب 
عبا�ض ال�ساحلي من العراق، وزياد حيدر عبد اهلل من 
اأر�سالن  وخاقان  اإي��ران،  من  عبادي  وحم�سن  العراق، 
من تركيا، ونوريا غار�سيا من ا�سبانيا، ومنري طهراوي 
من اجلزائر. وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
هذا  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  خل��ط  رم�سان  ملتقى  اإن  نهيان 
ن�سخة متفردة  اإجن��از  مبهراً يف  العام قد حقق جناحاً 
من كتاب اهلل بخط الثلث الأول مرة وهو جناح يح�سب 
الفنون  ترعى  التي  امل��ع��رف��ة،  وتنمية  الثقافة  ل���وزارة 
يكن  مل  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً  اأ�سكالها  مبختلف  االإ�سالمية 
ليتم لوال الرعاية الكرمية والدعم املبا�سر من قيادتنا 
الر�سيدة ممثلة يف �ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ خليفة 
ال��دول��ة، حفظه اهلل ورعاه،  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
املجل�ض  اأع�����س��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 

االأعلى لالحتاد، حكام االإمارات.
التي  الكبرية  ال�سيخ نهيان بن مبارك باجلهود  واأ�ساد 
واأع�ساء  امللتقى  على  امل�سرفة  العليا  اللجنة  بذلتها 
بجوائز  خطاطني   9 ف��وز  اأن  م��وؤك��داً  التحكيم،  جلنة 
امللتقى هذا العام ميثل دلياًل قوياً على امل�ستوى املتميز 
لكافة امل�ساركني فيه، حيث حظي امللتقى مبتابعة عدد 
كبري من القيادات الثقافية بالدولة وقطاع كبري من 
حمبي اخل��ط م��ن ال��ع��رب واالأج���ان���ب ال��ذي��ن حر�سوا 
امللتقى  يحتويه  مبا  واال�ستمتاع  يومياً  احل�سور  على 
من كنوز ثمينة متثل قمة االإب��داع يف جم��االت اخلط 

العربي والزخرفة على م�ستوى العامل.
واأو�سح معاليه اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة اأ�سبح 
9 ن�سخ من كتاب اهلل مكتوبه باأيدي اأكرث  لديها االآن 
ب��ع��دد كبري  ال��ع��امل  على م�ستوى  خ��ط��اط��اً   270 م��ن 
من اخلطوط العربية، وهو ما يعد ثراًء كبريا، وكنزاً 

دع��م ورعاية  ودل��ي��اًل على  ال��ق��ادم��ة،  ل��الأج��ي��ال  ثقافياً 
االإ�سالمية  للفنون  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 

وكافة القائمني بها حول العامل.
اأنه نظراً  اأوزج��اي  اأعلن حممد  اللجنة  وعن تو�سيات 
الثلث  بخطي  اخلام�سة  ال��دورة  يف  امل�ستويات  الرتقاء 
والثلث  املحقق  بخطوط  ال�سابعة  وال���دورة   ، والن�سخ 
الريحان  و  املحقق  بخطي  الثامنة  وال���دورة  والن�سخ، 
وال������دورة ال��ت��ا���س��ع��ة ب��خ��ط ال��ث��ل��ث ال���ع���ادي يف قيا�سني 
متفاوتني، فاإن اللجنة اأو�ست باأن تكون الدورة العا�سرة 
باأن  امللتقى  اإدارة  اللجنة  اأو���س��ت  كما  اجل��ل��ي،  الن�سخ 
تنظر يف زخرفة امل�ساحف املنجزة حتى االآن وحفظها 
باإ�سدار  اللجنة  ال��وزارة، وطالبت  يف مكان منا�سب يف 
هذا  وموا�سلة  ال�سابقة  ال��دورات  يف  للم�ساركني  دليل 
يخ�س�ض  ب��اأن  اللجنة  اأو�ست  كما  م�ستقباًل،  الن�ساط 
وقت كاٍف للخطاطني ال يقل عن 6 اأ�سهر لكتابة اجلزء 
ع�سو  كل  ي��زود  ب��اأن  اللجنة  وتو�سي  العا�سرة،  للدورة 
واملنظمني  واخل��ط��اط��ني  التحكيم  جلنة  اأع�����س��اء  م��ن 

ببطاقات تعريفية حتى يت�سنى للزوار معرفتهم.
 وقال حممد اوزجاي "اإن اللجنة تثمن عالياً الر�سالة 
التي ا�سطلعت بها ال��وزارة املوقرة يف خدمة كتاب اهلل 
العزيز من خالل امللتقى الذي ميثل ن�ساطاً فريداً من 
اإىل  اأدى  مم��ا  االإ���س��الم��ي،  ال��ع��امل  م�ستوى  على  نوعه 
بروز جمموعة من اخلطوط التي مل تلَق ن�سيباً من 
العناية والتطوير وتغتنم الفر�سة لالإعراب عن عميق 
معايل  �سخ�ض  يف  امل��وق��رة  ل��ل��وزارة  وتقديرها  �سكرها 
وح�سن  ال��رع��اي��ة  ك��رم  على  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
اللجنة  ت�سيد  كما  فيه،  وامل�ساركني  بامللتقى  االهتمام 

بجهود الهيئة املنظمة على مدى الدورات ال�سابقة".
ومن جهة اأخرى اأعرب اخلطاطون امل�ساركون يف الدورة 

التا�سعة من ملتقى رم�سان خلط القراآن الكرمي عن 
على  املعرفة  وتنمية  الثقافة  ل��وزارة  تقديرهم  عظيم 
دعوتهم للم�ساركة يف كتابة الن�سخة التا�سعة من كتاب 
اهلل موؤكدين اأنه �سرف الأي خطاط اأن يخط كالم اهلل 
الكبرية  االحتفالية  هذه  يف  م�ساركاً  كونه  عن  ف�ساًل 
ال��ع��امل يف  ال��ت��ي ت�سم االأ���س��م��اء االأب����رز ع��ل��ى م�ستوى 
اخلط العربي، متمنني اأن يكون ما قدمه من اإبداع هو 
اإ�سافة اإىل تراث من كتبوا امل�سحف ال�سريف منذ عهد 

ال�سحابة وحتى االآن.
وم��ن جانبه ق��ال اأح��م��د ف��ار���ض م��ن م�سر وال���ذي فاز 
الثقافة  وزارة  اإن  التحكيم  جلنة  م��ن  خا�ض  بتقدير 
خطاطي  لكافة  رائ��ع��ة  من�سة  وف���رت  املعرفة  وتنمية 
خمتلف  يف  واإبداعاتهم  قدراتهم  عن  للتعبري  العامل 
وهي  العربي،  اخل��ط  را�سها  وعلى  االإ�سالمية  الفنون 
ت�سب  و�سعبا،  حكومة  االإم�����ارات  م��ن  م��ق��درة  م��ب��ادرة 
مهما  عليها  والقائمني  الفنون  ه��ذه  ورع��اي��ة  دع��م  يف 
معايل  رع��اي��ة  مثمنا  وجن�سياتهم،  األ��وان��ه��م  اختلفت 
لكافة  وت��ك��رمي��ه  للملتقى  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 

امل�ساركني فيه.
واأكد ان تقدير حلنة حتكيم امللتقى التي ت�سم قامات 
على  و�ساما  يعد  العربية  اخل��ط��وط  ع��امل  يف  �سامقة 

�سدره ودافعا للمزيد من التميز والرقي.
اأ�ساد اخلطاط حمفوظ ذو نون يون�ض من  من جهته 
كتابة  بفكرة  امللتقى  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  اأح���د  ال��ع��راق 
اأف�سل  م��ن  اأن��ه��ا  م��ع��ت��رباً  ال��ك��رمي  ال�سهر  يف  امل�سحف 
بالروحانية  و�سفها  اأج��واء  يف  امل�سحف  كتابة  حلظات 

احلروفية مع خط الثلث.
اإىل  واال���س��الم��ي��ة  العربية  ال���دول  جميع  يون�ض  ودع���ا 
الكرمي  ال��ق��ران  خل��ط  رم�سان  ملتقى  فكرة  ا�ستلهام 

ي���ع���د مب���ث���اب���ة اح����ي����اء للرتاث  ب���اع���ت���ب���اره  وت����ك����راره����ا 
للفنون  يتبع  اأ�سوة مبا  الفن  والثقايف لهذا  احل�ساري 
ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  بجهود  م�سيداً 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
م�ستوى  على  االإ�سالمية  بالفنون  االرتقاء  يف  املعرفة 
بجميع  حقيقية  ثقافية  نه�سة  نحو  وال�سعي  العامل، 
املجاالت حيث اأ�سبح يتابعها جميع الفنانني واملثقفني 
العامل ومل يكن غريباً  اأنحاء  واخلطاطني من جميع 
على االم��ارات اأن يحظى اخلط العربي بهذا االهتمام 

وتلك الرعاية.
عن  �سعيد  فاطمة  االإم��ارات��ي��ة  اخلطاطة  اأعربت  فيما 
اعتزازها مب�ساركتها الأول مرة يف الدورة التا�سعة من 
اأ�سبح من  ملتقى رم�سان خلط القران الكرمي الذي 
والفن  تدعم فن اخلط  التي  الثقافية  الفعاليات  اأهم 
حمل  اأ�سبح  امللتقى  اأن  م��وؤك��دة  ع��ام  ب�سكل  االإ�سالمي 
لي�ض على  وع��رب��ي  اإم��ارات��ي  وخ��ط��اط  فنان  لكل  فخر 
العامل،   م�ستوى  على  واإمن���ا  العربي  ال��وط��ن  م�ستوى 
ووجهت فاطمة ال�سكر ملعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ووزارة الثقافة 
على الدور الكبري الذي تقدمه يف دعم الفن والفنانني 
اأن����واع����ه. ودع�����ت ف��اط��م��ة ج��م��ي��ع اخلطاطني  ب��ك��اف��ة 
ال���دورات  يف  امل�ساركة  على  احل��ر���ض  اإىل  االإم��ارات��ي��ني 
ال��ق��ادم��ة م��ن امل��ل��ت��ق��ى مل��ا ي��ق��دم��ه امل��ل��ت��ق��ى م��ن فر�سة 
حقيقية لالحتكاك مع خطاطني ذو خربة وكفاءة من 
خمتلف اأنحاء العامل خا�سة واأن امللتقى حري�ض على 
ا�ست�سافة اأمهر اخلطاطني على امل�ستوى العاملي ومن 
كافة مدار�ض اخلط العربي وما هو ما يتيح الفر�سة 
وخربات  م��ه��ارات  واكت�ساب  لالحتكاك  اجلميع  اأم���ام 

جديدة.
وعلى �سعيد مت�سل اأ�سادت اخلطاطة اال�سبانية نوريا 
جار�سيا اأحد الفائزين بامللتقى مبا �ساهدته يف امللتقى 
من م�ستوى رفيع وح�سن تنظيم وا�ست�سافة، موؤكدة اأن 
امللتقى يعد اأحد ال�ساحات الثقافية العاملية لدعم الفن 
االإ�سالمي كما اأنه فر�سة طيبة ال�ستقطاب اخلطاطني 
واملهتمني بفن اخلط لي�ض بالدول العربية فقط واإمنا 

على م�ستوى العامل.
اأ�سافت  التي  امل�ساركة  بهذه  تعتز  اأنها  واأك��دت جار�سيا 
اإليها خربات جديدة من خالل اطالعها على مدار�ض 
اإىل  وت�����س��ي��ف  م��ن��ه��ا  ت�ستفيد  خ���ط خم��ت��ل��ف��ة جت��ع��ل��ه��ا 
م�ستواها يف الفرتة القادمة الفتة اإىل اأن حر�ض ورغبة 
اأنحاء العامل بامل�ساركة يف هذه  30 فنان من خمتلف 
ما  اأي�سا  ويوؤكد  امللتقى  هذا  اأهمية  يوؤكد  االحتفالية، 
و�سلت اإليه دولة االمارات العربية املتحدة من م�ستوى 
الفنون  لكافة  امل�ستمر  ودعمها  امل�ستوى  رفيع  ثقايف 
الدول  مقدمة  يف  ي�سعها  مم��ا  والعربية  االإ���س��الم��ي��ة 

العربية الداعمة واملهتمة باإحياء الفن اال�سالمي.

•• العني - الفجر

ت��ن��ظ��م ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع�����دداً م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات و 
االأن�سطة املجتمعية و الرتفيهية مبنا�سبة عيد الفطر 
ال�سعيد التي ت�سعى من خاللها لتعزيز وحدة املجتمع 
و تثمني قيم الرتابط واالأخوة وم�ساركة اأفراد املجتمع 
خدمات  بتقدمي  التزامها  اإط��ار  يف  املنا�سبات  خمتلف 
اإمارة  يف  احلياة  ج��ودة  يعزز  مبا  العمالء  و  للمجتمع 
اأبوظبي حاليا و م�ستقبال. حيث يتم عر�ض امل�سرحية 

الكوميدية ) را�ض حلي�ض ( على م�سرح بلدية مدينة 
العني طوال اأيام عيد الفطر ال�سعيد من تقدمي م�سرح 
نخبة من  و  نغمو�ض  ج��اب��ر  ال��ف��ن��ان  بطولة  و   ، ال��ع��ني 
باإمكانهم  الطوية  حديقة  زوار  اأم��ا   ، االإم���ارات  فناين 
العيد  اأي��ام  ثاين  ال�سعبية  الفنون  بعرو�ض  اال�ستمتاع 
الإ���س��ف��اء ال��ط��اب��ع ال���رتاث���ي و م�����س��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع على 
وبالتعاون  ال�سمايل  ال��ق��ط��اع  ينظم  حيث   . املنا�سبة 
العيد  ك�����س��وة  ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي فعالية  م��ع 
املجتمع،  اأف��راد  بني  الروابط  تقوية  اإىل  تهدف  والتي 

وت�ستهدف الفعالية بدورها اال�سر املتعففة من خالل 
العون لهم وم�ساعدتهم وذلك  اأفرادها بتقدمي  اإ�سعاد 
االأ�سر  ه��ذه  ح�سول  ل�سمان   ، الفطر  عيد  حلول  قبل 
و�سط  وينظم قطاع  فيما   . الك�سوة  على حاجاتها من 
املدينة زيارات للموؤ�س�سة العقابية واالإ�سالحية بهدف 
خالل  م��ن  العيد  ف��رح��ة  وم�ساركتهم  ال��ن��زالء  اإ���س��ع��اد 
تنظيم م�سابقات ثقافية متنوعة تتنا�سب مع اأجواء عيد 
الفطر، اإ�سافة اإىل زيارات للمر�سى مب�ست�سفى العني 
لتهنئتهم بهذه املنا�سبة ال�سعيدة وتقدمي هدايا العيد 

بكم  عيدنا  فعالية  اجلنوبي  القطاع  وينظم  كما  لهم. 
اأحلى، من خالل زيارة كبار ال�سن  يف خمتلف مناطق 
القطاع اأول اأيام العيد وم�ساركتهم فرحة وبهجة العيد 
التي  العيد  مظاهر  ك��اأح��د  عليهم  العيديات  وت��وزي��ع 
زي��ارة مر�سى  اإىل   اإ�سافة   ، الكبار وال�سغار  بها  يفرح 
الهدايا  وت��ق��دمي   العيد  اأي���ام  ث��اين  ال��وق��ن  م�ست�سفى 
والزهور لهم ، بهدف التخفيف عن املر�سى وعائالتهم 
واالطمئنان على حالتهم ال�سحية واأن يعيد اهلل عليهم 

هذه املنا�سبة وهم يف اأمت ال�سحة والعافية.

•• العني-الفجر:

�سهد �سعادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�ض الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون االأوق�����اف االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي اأقامها 
الثقايف  االإ���س��الم��ي  اخليلي  عوي�سة  ب��ن  �سهيل  مركز 
العني  زاخر مبدينة  الكرمي مبنطق  القراآن  لتحفيظ 

اأكد  والذي يتوافق مع يوم زايد للعمل االإن�ساين وقد 
�سهيل بن عوي�سة اخليلي يف االحتفالية التي قدم من 
االأحمر  الهالل  لهيئة  بها  دره��م تربع  خاللها مليون 
دع��م��ا ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة ل��ي��ت��واف��ق هذا 
العام �ساحب  اأطلقه هذا  الذي  التربع مع عام اخلري 
اآل نهيان رئي�ض الدولة  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

�ساحب  وتدعيمه  اإثرائه  على  وعمل   ." اهلل  " حفظه 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وىل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .
من جانبه اأ�ساد �سامل العامري مدير فرع هيئة الهالل 
االأح���م���ر ب��ال��ع��ني ب��امل�����س��اه��م��ات امل���ق���درة ال��ت��ي يقدمها 
املح�سنني من اأهل االإمارات م�سريا يف هذا اإىل التربع 

املقدم من �سعادة �سهيل اخليلي والذي بلغ مليون درهم 
اإثراء  ت�سهم يف  ال�سخية  التربعات  اأن مثل هذه  وق��ال 

العمل االإن�ساين .
هذا وقد �سارك يف االحتفالية التي اأقيمت مبقر املركز 
اإىل  اإ�سافة  الهمم  اأ�سحاب  اأطفال  من  ع�سرة  خم�سة 

�سبعة وثالثون من االأيتام.



كري�ستوف  االأع�ساب  ع��امل  اأخ��رياً  اأو�سح 
الدماغ،  لعلوم  )اآل���ن(  معهد  رئي�ض  ك��وخ، 
 Scientific American يف جملة
اأن الدماغ غري املحّفز قد يدخل يف حالة 
م��ن ال��ن��وم اجل��زئ��ي، م��رتاج��ع��اً اإىل و�سع 
ليعاود  ال�سريع  الن�ساط  حالة  من  النوم 

اال�ستيقاظ بعد ذلك.
ب��ال��ن��ع��ا���ض، ويثقل  ك�����وخ: )ت�����س��ع��ر  ك��ت��ب 
جفناك، وُتغم�ض عينيك، ويتاأرجح راأ�سك 
اإىل االأعلى واالأ�سفل، ثم ت�ستيقظ: ال تعي 
تظهر  رمب��ا  اللحظات.  تلك  ح��دث يف  م��ا 
تلك الفوا�سل خالل اأي مهمة تتبع وترية 

واحدة ممّلة، مثل القيادة م�سافات طويلة 
عرب البلد، اأو اال�ستماع اإىل حما�سر يطيل 
ال�سرح، اأو امل�ساركة يف اجتماع اآخر ال نهاية 

له يف الق�سم الذي تعمل فيه(.

در��سة
امل�����س��ارك��ون يف  اأم�����س��ى  امل��ث��ال،  على �سبيل 
القيام  يف  تقريباً  �ساعة  الدرا�سات  اإح��دى 
بن�ساطات ال تتطّلب التفكري، م�ستخدمني 
ج���ه���از حت���ّك���م و����س���ا����س���ة. ي����وؤك����د ك�����وخ اأن 
)امل�ساركني مّروا خالل تلك الفرتة بنحو 
ال�ساعة،  يف  اجلزئي  النوم  من  حالة   79

1.1 ثانية  ت��راوح��ت ف��رتة ك��ل منها ب��ني 
و6.3 ثواٍن(.

اأك���رث خ��داع��اً مما  اأخ����رى، ال��ن��وم  بكلمات 
ن��ظ��ن. ن��ف��ّك��ر ع����ادًة ف��ي��ه ك��م��ا ل��و اأن����ه اأمر 
مق�ّسم اإىل وحدات ميكننا تنظيمها خالل 
اأوق��ات حمددة  النوم يف  اإىل  اليوم: نخلد 
اأي�ساً  اأوقات حمددة وناأخذ  ون�ستيقظ يف 
قيلولة. حتى خالل تلك الغفوة العفوية 
التي ال تخطط لها، تدرك حني تتاأّمل ما 
نائماً.  كنت  اأن���ك  اال�ستيقاظ  بعد  ح��دث 
لكننا نعجز غالباً عن حتديد ماهية النوم 

اجلزئي.

م�ساألة معقدة
وال  تعقيداً  اجل��زئ��ي  ال��ن��وم  م�ساألة  ت���زداد 
تقت�سر على تلك الغفوات الب�سيطة التي 
اإن ه��ذا الهجوع  ك��وخ  ث���واين. كتب  ت���دوم 
ي�سّكل حالة مزدوجة. قد تكون م�ستيقظاً 

اأو نائماً اأو يف مكان ما بينهما.
ليلة  اأول  خ�����الل  امل�����ث�����ال،  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
ج��زء من  يبقى  مت�سيها يف مكان جديد، 
النوم  خالل  ن�سطاً  االأي�سر  الدماغ  ن�سف 
وقائية  حالة  ه��ذه  ت�سّكل  ورمب��ا  العميق. 

تبقينا متيقظني الأي اأخطار جديدة.
ميكنك  كما  اأي�����س��اً:  �سحيح  العك�ض  لكن 
النوم،  خ��الل  جزئياً  م�ستيقظاً  تكون  اأن 
اأن  اأُجريت على احليوانات  ك�سفت بحوث 
جزئياً  نائماً  ت��ك��ون  اأن  اأي�����س��اً  املمكن  م��ن 
اأث���ن���اء اإجن�����ازك اأع��م��ال��ك ال��ي��وم��ي��ة. على 
ُن�����س��رت يف جملة  امل��ث��ال، يف درا���س��ة  �سبيل 

معدو  اأب��ق��ى   ،2011 ع���ام   Nature
الدرا�سة جرذان املخترب م�ستيقظة لوقت 
اأطول من املعتاد، وخططوا ن�ساط اأدمغتها 
خالل �ساعات اليقظة االإ�سافية ومرحلة 
العميق،  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  تلتها.  ال��ت��ي  ال��ن��وم 
)مبراحل  م����ّر  ال���دم���اغ  اأن  ك����وخ  اأو����س���ح 
توليد  عن  خالياه  خاللها  توقفت  خفية 
اأربعمئة  اأو  لثالثمئة  كهربائي  ن�ساط  اأي 
جزء من الثانية( على التوايل. اأما خالل 
تلك ال�ساعات التي ُحرمت فيها اجلرذان 
من النوم، فاتبع دماغها منطاً غريباً مع 
التوقف عن  ف��رتة  دخ��ول بع�ض اخل��الي��ا 

الن�ساط تلك وبقاء بع�سها االآخر ن�سطاً.
ب��ع�����ض اخلاليا  ك�����ان  اأخ��������رى،  ب��ك��ل��م��ات 
الع�سبية نائماً وبع�سها االآخر م�ستيقظاً، 

يف حني ظّل احليوان نف�سه م�ستيقظاً.
النوم املو�سعي هذه مل  اأن درا�سة  �سحيح 
الفكرة  ت��ع��ّزز  اأن��ه��ا  اإال  الب�سر،  على  جُت���َر 
التي طرحتها بحوث حول النوم اجلزئي: 
اأننا نخترب  التي نعتقد  الطريقة  تختلف 
احلدود  اأن  فيبدو  ال��واق��ع.  عن  النوم  بها 
ال��ن��وم وال��ي��ق��ظ��ة م�سو�سة  ب��ني  ال��ف��ا���س��ل��ة 
اإن���ه���ا تختفي  وت��ت��ب��دل ب��ا���س��ت��م��رار، ح��ت��ى 

بالكامل يف بع�ض احلاالت.

م�ستوى �إبد�عك
مييل ال�سخ�ض اخلالق اإىل روؤية اأحالم غري 
الطبيعي  العامل  يف  العوائق  وتخّيل  ماألوفة 

على �سكل �سخرة ال ي�ستطيع جتاوزها.

�آر�وؤك �ل�سيا�سية
حمافظاً  نف�سه  يعترب  ال��ذي  ال�سخ�ض  مييل 
اإىل روؤية اأحالم عادية وواقعية، بينما ي�ساهد 
رمبا  ونا�سطة.  متنوعة  اأح��الم��اً  ال��ل��ي��ربايل 
اأكرث  يكونون  الليرباليني  الأن  ذل��ك  يح�سل 

انفتاحاً اأو ي�سهل اأن يتم�سكوا باأوهامهم!

�إ�سابتك مب�سكلة يف �لقلب

يكون ال�سخ�ض الذي تراوده كوابي�ض متكررة 
انتظام  ع��دم  ل��الإ���س��اب��ة مب�سكلة  م��ي��اًل  اأك���رث 
ميكن  ال�������س���در.  يف  اأمل  اأو  ال��ق��ل��ب  ���س��رب��ات 
تف�سري هذا اال�ستنتاج ب�سعوبة التنف�ض لياًل 

نتيجة امل�ساكل القلبية.

ميلك �إىل جتّنب بع�س �ملو�قف
اأو وح�ساً  غريباً  �سخ�ساً  ب��اأن  دوم��اً  هل حتلم 
احللم  ه��ذا  ي�سري  ق��د  يالحقك؟  عمالقاً  اأو 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع و���س��ع معنّي  اإىل خ��وف��ك م���ن 
ت�����س��اءل ع���ن حقيقة  ال��واق��ع��ي��ة.  يف ح��ي��ات��ك 
امل�سكلة اأو ال�سخ�ض اأو العاطفة التي ترف�ض 

مواجهتها.

مدى �سرعتك يف �لتعايف من �لطالق
مطواًل  يحلم  ال��ذي  املطّلق  ال�سخ�ض  يكون 
بالعالقة القدمية اأكرث مياًل اإىل التاأقلم مع 
حياة العزوبية. قد ت�ساعد االأحالم املطّلقني 

على جتاوز ال�سدمة.

طريقة تعاملك مع �مل�سائل �لكربى
اأ�سا�سياً  م�����س��دراً  االأح����الم  ت�سبح  اأن  ميكن 

للب�سرية الثاقبة واالآفاق الوا�سعة.

�إدمانك على �لعمل
اأحالم  روؤي��ة  اإىل  املتوترة  ال�سخ�سيات  متيل 

الهادئة  ال�سخ�سيات  م��ن  اأك���رث  م�سطربة 
نظراً اإىل ال�سغوط التي تواجهها وميكن اأن 

يظهر ال�سغط النف�سي يف االأحالم.

قدرتك على �لنجاح يف �الختبار�ت
يف اإحدى الدرا�سات، اأم�سى عدد من الطالب 
كيفية  لتعّلم  ال��وق��ت  م��ن  �ساعة  اجلامعيني 
جتاوز متاهة معقدة. حني خ�سعوا لالختبار 
ال��ذي��ن قّدموا  ال��ط��الب  اأن  ل��وح��ظ  الح���ق���اً، 
اأف�سل اأداء كانوا قد حلموا بتلك املتاهة حني 

اأخذوا قيلولة.
يح�ّسن  ما  اإذاً،  الذكريات  احللم  ُير�ّسخ  قد   

مهارات التعّلم وحل امل�ساكل.

مدى ��ستعد�دك لالإقالع عن �لتدخني
اكت�سفت اإحدى الدرا�سات اأنك �ست�سبح اأكرث 
مياًل اإىل االإقالع عن التدخني اإذا كنت حتلم 
بالتدخني وينتابك �سعور بالذنب ب�سبب هذه 

العادة.

احتمال اإ�سابتك مبر�ض الباركن�سون
الذين  االأ����س���خ���ا����ض  م����ن   %  90 ح���ت���ى 

ي�سابون  ق��د  عنيفة  اأح����الم  ت���راوده���م 
قد  امل��ط��اف.  نهاية  يف  بالباركن�سون 

ا�سطراب  اإىل  ال�سلوك  ه��ذا  ي�سري 
ال�سريعة  ال��ع��ني  ح��رك��ة  م��رح��ل��ة 
خالل النوم علماً اأنه موؤ�سر مبكر 

على املر�ض.

م�ستوى �كتئابك
تبداأ اأحالم ال�سخ�ض الكئيب قبل 

غريه،
بعد  دق�����ي�����ق�����ة   45 مب������ع������دل   
اال���س��ت��غ��راق يف ال��ن��وم ب���دل 90 

دقيقة يف احلاالت العادية.

�قرت�بك من �ملوت
من  ال�سخ�ض  اق���رتب  كلما 

اإىل  ي����زي����د م���ي���ل���ه  امل��������وت، 
اأحباء  اأح����الم ع��ن  روؤي����ة 

ل����ه ان���ت���ق���ل���وا م����ن هذه 
احلياة.

ن����وع �الأدوي������ة 
�لتي تاأخذها

ت�سّبب اأدوية كثرية 
اأحالماً مزعجة، 
م�سادات  م��ن��ه��ا 
االك�����������ت�����������ئ�����������اب 
وامل�����������������س��������ادات 
احل����������ي����������وي����������ة 
وال���������س����ت����ات����ني 

وبع�ض م�سادات 
الهي�ستامني.

مــنــ�عــــات
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اأحالمك عنك  تك�صفها  حقيقة   13

هل حدث معك �أن مررت باإحدى تلك �للحظات حني ت�سعر 
�أنك  فجاأة باأن عنقك يرتد �إىل �خللف، وتدرك بخوف 

ال ت�ستطيع تذّكر �لثو�ين �لقليلة �ملا�سية، وتت�ساءل 
فاقد  �أو  �ليقظة  �أح��الم  يف  غارقًا  كنت  �إذ�  عما 

كان  �إن  �ملفرح:  �خل��رب  �إليك  متامًا؟  �لوعي 
هذه  تدم  فلم  �إجابتك،  �لثاين  �الحتمال 

�حلالة �سوى ب�سع ثو�ٍن.

ال يقت�سر على تلك �لغفو�ت �لب�سيطة �لتي تدوم ثو�ين

النوم اجلزئي.. قد تكون م�صتيقظا
ً اأو نائمًا اأو يف مكان ما بينهما!

 جهاز لتجّنب الأكل املفرط 
اأراد باحثون يف جامعة )كليم�سون( اأن يحددوا مدى فاعلية مقاربتني لتجّنب 
م  االأكل املفرط وم�ساعدة النا�ض على تخفيف االأكل: ت�سغيل جهاز تعّقب م�سمَّ

لت�سجيل اأعداد الق�سمات امل�ستهلكة وا�ستعمال طبق �سغري للطعام.
اأ�سرك  ال��غ��ذاء(،  وعلم  التغذية  اأكادميية  )جملة  يف  ُن�سرت  التي  الدرا�سة  يف 
الباحثون 94 طالباً جامعياً )%60 من الن�ساء( ووّزعوهم ع�سوائياً على اأربع 
املع�سم  حول  )�سوار  الق�سمات  ع��ّداد  االأوىل  املجموعة  ا�ستعملت  جمموعات. 
لر�سد احلركات من اليد اإىل الفم وعر�ض عدد الق�سمات يف الوقت احلقيقي( 

وح�سلت على اأطباق بحجم 7 اإن�سات.
ا�ستعملت املجموعة الثانية العّداد وح�سلت على اأطباق بحجم 10 اإن�سات. اأما 
املجموعة الثالثة، فتلّقت طبقاً بحجم 7 اإن�سات وح�سلت املجموعة الرابعة على 

طبق بحجم 10 اإن�سات، لكن مل ي�ستعمل اأٌي منهما عّداد الق�سمات.
التي  الكمية  ي�سكبوا  اأن  منهم  وُط��ِل��ب  واجل��ب��ن��ة  امل��ع��ك��رون��ة  ال��ط��الب  ت��ن��اول 
�سعرة   157 وا�ستهلكت  12 ق�سمة  االأوىل نحو  املجموعة  تناولت  يريدونها. 
حرارية،  �سعرة  و222  ق�سمة   18 فتناولت  الثانية،  املجموعة  اأم��ا  حرارية. 
21 ق�سمة  الرابعة  19 ق�سمة و222 �سعرة، واملجموعة  الثالثة  واملجموعة 
و245 �سعرة.اإذا كنت حتاول احلد من ال�سعرات امل�ستهلكة وتظن اأن ا�ستعمال 
عّداد الق�سمات �سي�ساعدك، ميكنك �سراوؤه عرب االإنرتنت مقابل 120 دوالراً. 

حاول اأي�ساً ت�سغري حجم طبقك.
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املال والأعمال

�أكد دور �ملعر�س يف تن�سيط جتارة �لتجزئة و�ل�سياحة يف �ل�سارقة

املدفع: "ليايل رم�صان" يوا�صل م�صريته الناجحة بزخم متنامي 
• �ملدفع: �كرث من 44 �لف ز�ئر باالأ�سبوع �الأول من �نطالق �ملعر�س

حت�سني �خلدمة �ملقدمة وتطوير �لعمل �حلكومي

اقت�صادية دبي ت�صتقبل 518 اقرتاحًا اإلكرتونيًا خالل الن�صف الأول من 2017

•• ال�شارقة-الفجر:

اأك����د ���س��ع��ادة ���س��ي��ف حم��م��د امل��دف��ع رئي�ض 
مركز اك�سبو ال�سارقة، اأن تنظيم "معر�ض 
ليايل رم�سان" للعام ال� 31 على التوايل 
املتنامي،  الزخم  بهذا  م�سريته  وا�ستمرار 
ال���ذي حققه  ال��ب��اه��ر  ال��ن��ج��اح  ي��رج��ع اإىل 
جعلته  والتي  ال�سابقة  دورات��ه  يف  املعر�ض 
م���ن اأب�����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات االق��ت�����س��ادي��ة التي 
تدعم قطاعي جتار التجزئة وال�سياحة يف 

االإمارة والعديد من القطاعات االأخرى.
رم�سان"  "ليايل  اأن  امل���دف���ع  اأك�����د  ك��م��ا 
االقت�سادية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه����م  اأح����د  ب���ات 
واإعجاب  بر�سا  التي حتظى  واالجتماعية 
الزوار من عائالت و�سياح واأفراد، وكذلك 
بثقة كافة اجلهات امل�ساركة يف املعر�ض من 
وحتديداً  واخل��ا���ض  احلكومي  القطاعني 
وال�سفر  ال�سياحة  التجزئة و�سركات  جتار 

وغريهم.
اأهم  اأح��د  ب��ات  اأن املعر�ض  امل��دف��ع  واع��ت��رب 
االأح������داث ع��ل��ى ج����دول ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
م��ن غرفة  ب��دع��م  ���س��ن��وي��اً  امل��رك��ز  ُينظمها 
�سعي  اإط���ار  ال�����س��ارق��ة، يف  جت���ارة و�سناعة 
تر�سيخ  يف  للم�ساهمة  ال���دوؤوب  اجلانبني 
م��ك��ان��ة االإم�������ارة ك��وج��ه��ة رائ�����دة ومميزة 
االأعمال،  ومل��م��ار���س��ة  ول��ل�����س��ي��اح��ة  للعي�ض 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  مع  ان�سجاماً 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
بتحقيق  ال�سارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض 
ك��اف��ة ال�سعد  امل�����س��ت��دام��ة ع��ل��ى  ال��ت��ن��م��ي��ة 

االجتماعية واالقت�سادية يف االإمارة.
املدفع مبنا�سبة مرور  وج��اءت ت�سريحات 

اأ�سبوع على انطالق فعاليات معر�ض ليايل 
رم�سان يف مركز اك�سبو ال�سارقة، يف اإطار 
من  والع�سرين  الثامنة  ال���دورة  فعاليات 
تنظمها  التي  ال�سارقة  رم�سان  مهرجان 

غرفة ال�سارقة.
الذي  اجلديد،  مو�سمه  يف  املعر�ض  وجنح 
ي�����س��ت��م��ر ل��غ��اي��ة 30 ي��ون��ي��و اجل������اري، يف 
عار�سة  �سركة   140 اأكرث من  ا�ستقطاب 
حم��ل��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة، ت�����س��م ن��خ��ب��ة م��ن اأهم 
الوطنية  التجارية  وال��ع��الم��ات  االأ���س��م��اء 

والعاملية يف جمال جتارة التجزئة.
رم�سان  ليايل  "اإن معر�ض  املدفع:  وق��ال 
غدا واحداً من اأبرز املعار�ض التي ينظمها 
اك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة ف��ق��د و���س��ل ع���دد زواره 
اىل  ان��ط��الق��ت��ه  ع��ل��ى  االأول  اال����س���ب���وع  يف 
 108% ق���دره   بنمو  زائ���ر   44،666
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�ض  مقارنة 
 21،405 االول  ا�سبوعه  يف  �سهد  ال��ذي 
من  ب�����ات  احل�������دث  اأن  م�����س��ي��ف��اً   ، زائ�������ر 
اأهمية  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  الرئي�سية  الفعاليات 
تنمية  ودوره��ا احليوي يف  املعار�ض  قطاع 
ال�سناعة  ق��ط��اع��ات  دع���م  ويف  االق��ت�����س��اد 
والفنادق  وال�����س��ف��ر  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ت��ج��ارة 
اإىل جانب دورها يف تعزيز املناخ  وغريها، 
اال�ستثماري وت�سجيع وجذب امل�ستثمرين.

امل��دف��ع على ح��ر���ض م��رك��ز اك�سبو  و���س��ّدد 
ال�سارقة  غ��رف��ة  مظلة  حت��ت  يعمل  ال���ذي 
على بذل اأق�سى جهوده لالرتقاء ب�سناعة 
وتعزيز  وتطويرها  واملعار�ض  املهرجانات 
تناف�سيتها لالرتقاء با�سم االإمارة كواحدة 

من اأهم املدن الرائدة يف هذا املجال.
هذا  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  اك�سبو  رئي�ض  واأ���س��ار 

بتن�سيط  م�����س��اه��م��ت��ه  يف  ت��ك��م��ن  امل��ع��ر���ض 
احل����رك����ة ال���ت���ج���اري���ة وال�������س���ي���اح���ي���ة على 
اأجواء  اإ�ساعة  ال�سارقة ويف  اإم��ارة  م�ستوى 
ال�سهر  اأي��ام  ام��ت��داد  وال��ف��رح على  البهجة 
ال��ف�����س��ي��ل، وخ���ا����س���ة يف ظ����ل من����و حجم 
واحلر�ض  املعر�ض،  يف  امل�ساركة  وم�ستوى 
التام على ح�سن التنظيم، وجودة املنتجات 
واحل�سومات  املطروحة  العرو�ض  ومت��ّي��ز 
هذا  املعر�ض  دورة  اأن  اإىل  الفتاً  اجل��اذب��ة، 
نوعها  م��ن  واالأك���رب  االأ�سخم  ه��ي  املو�سم 
على االإطالق، حيث متتد من�سات العر�ض 
على كامل م�ساحة مركز اك�سبو ال�سارقة، 
وذلك احتفاء ب�سهر رم�سان املبارك وعيد 
ا�ستثنائية  اأج��واء  وو�سط  ال�سعيد،  الفطر 
وتخف�سيات  م��غ��ري��ة  وع��رو���س��ات  بهيجة 

جاذبة ت�سل ن�سبتها اإىل 80%.
ق�ض  عند  �سهد  املعر�ض  اإن  امل��دف��ع  وق��ال 
التوقعات  كل  فاق  اإقبااًل  االفتتاح  �سريط 

حيث كان عدد كبري من الزوار ينتظرون 
فعاليات  ان��ط��الق  غفرية  وب��اأع��داد  بلهفة 
اأ�سبوع  احلدث، وهو ما ا�ستمر على مدى 
النوع  ه��ذا  اأهمية  على  دليل  وه��ذا  االأول، 
امل��ت��ن��ام��ي عليها  امل���ع���ار����ض وال��ط��ل��ب  م���ن 
باعتبارها اأحد اأبرز وجهات الت�سوق واملرح 
املتميزة  والفعاليات  باالأن�سطة  ال��زاخ��رة 
االإم��ارة وزوارها  اأذواق �سكان  التي تر�سي 
من خمتلف ال�سرائح االجتماعية والفئات 
من  وا�سعة  خ��ي��ارات  لهم  وت��وف��ر  العمرية 
والرفاهية  واخل��دم��ات  واملنتجات  ال�سلع 
اآن  يف  واجل��ه��د  ال��وق��ت  عليهم  وتخت�سر 

واحد.
واأع����رب امل��دف��ع ع��ن ���س��ك��ره ل��غ��رف��ة جتارة 
و�سناعة ال�سارقة على دعمها الالحمدود 
لكافة الفعاليات التي ينظمها وي�ست�سيفها 
املركز. كما اأعرب عن �سكره لكافة ال�سركاء 
الذين �ساهموا يف جناح اإنطالقة معر�ض 
ليايل رم�سان ويف مقدمتهم هيئة االإمناء 
ال�سياحي والقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة 
وكافة  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  واالإدارة 
و�سائل  بال�سكر  وخ�ّض  الداعمة.  اجلهات 
االأ�سا�سي  ال�����س��ري��ك  ب��اع��ت��ب��اره��م  االإع����الم 
االقت�سادي  احل����دث  ب��ه��ذا  ال��ت��ع��ري��ف  يف 
واالج��ت��م��اع��ي ال��ه��ام ال���ذي ي��ط��ال �سريحة 

وا�سعة من املجتمع االإماراتي.
وفاقت ن�سبة مبيعات العديد من املحالت 
من  االأول  االأ����س���ب���وع  خ����الل  ال���ت���ج���اري���ة 
يتاألق  حيث  العار�سني.  توقعات  املعر�ض 
احل�����دث مب�����س��ارك��ة ع����دد م���ن ك���ب���ار جتار 
املرموقة  التجارية  وال��ع��الم��ات  التجزئة 
اجلمهور،  ا�ستقطاب  على  تتناف�ض  ال��ت��ي 

وم���ن اأب���رزه���ا ج���ران���د ���س��ت��ورز و���س��ن اأند 
���س��ب��ورت�����ض وق�����س��م جت���ارة التجزئة  ���س��ان��د 
التابع ملجموعة ثومبي و�سكيت�سرز و�سرف 
�ستايل  ب��ول��و والي����ف  اأ�����ض  وي����و  دي ج��ي��ه 

للمجوهرات و�ساعات جوفيال وغريها.
الهدايا  امل���ع���رو����س���ات  ق���ائ���م���ة  وت�������س���م���ل 
وامل������ن������ت������ج������ات اجل���������دي���������دة وال�����ع�����ط�����ور 
ومنتجات  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم�����س��ت��ح�����س��رات 
الكهربائية  واالأج��ه��زة  ال�سحية  العناية 
والتجهيزات املنزلية واالأثاث والديكورات 
واالأزي���اء  واملن�سوجات  الداخلية  املنزلية 
واملالب�ض واملعدات الريا�سية والقرطا�سية 
الطبيعية  وال����زه����ور  ال���غ���ذائ���ي���ة  وامل�������واد 
واأجهزة  النقالة  والهواتف  واال�سطناعية 
االأطفال  واأل��ع��اب  وملحقاتها  الكمبيوتر 

واالأزياء واملجوهرات وغريها.
لنخبة  املعر�ض م�ساحة خم�س�سة  وي�سم 
م��ن اأ���س��ه��ر امل��ط��اع��م، ب��االإ���س��اف��ة اإىل باقة 
مم��ي��زة م���ن االأن�����س��ط��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة التي 
جتربة  ال����زوار  م��ن��ح  اإىل  جميعها  ت��ه��دف 

رم�سانية ا�ستثنائية هذا املو�سم. 
فعاليات  خ��ت��ام  يف  ي��ق��ام  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
باترول  ني�سان  �سيارة  املعر�ض �سحب على 

.2017
كما ي�سم املعر�ض "قرية ما�سي االإمارات 
 500 الرتاثية" التي متتد على م�ساحة 
مرت مربع، والتي ت�ستقطب �سريحة وا�سعة 
الرتاثية  ال��رم��وز  تنال  ال���زوار، حيث  م��ن 
رم�سان  وم����دف����ع  ال���ق���دمي���ة  وامل���ج���ال�������ض 
والتحف واالأزياء واملالب�ض الرتاثية التي 
تعرب عن عراقة واأ�سالة املا�سي االإماراتي 

اإعجاب الكثريين من الزوار.

•• دبي-الفجر: 

مقرتحاً   45 دب�����ي  اق���ت�������س���ادي���ة  ك���رم���ت 
واملتعاملني  دب��ي  اقت�سادية  موظفي  م��ن 
اخل���ارج���ي���ني م���ن اأ����س���ح���اب االق����رتاح����ات 
باأفكار  تقدموا  ال��ذي��ن  وامل��ج��دي��ة  املطبقة 
واقرتاحات من خالل البوابة االإلكرتونية 
املوحدة حلكومة دبي اأو جمل�ض حممد بن 
را�سد الذكي.  وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار 
حر�ض اقت�سادية دبي على اإ�سعاد املتعاملني 
واملوظفني، وتقدير وتثمني جهود اأ�سحاب 
اإىل تطوير بيئة  الهادفة  الفكر واملبدعني 
ال��ع��م��ل، وت��ع��زي��ز ج���ودة اخل��دم��ات املقدمة 

ملختلف �سرائح املجتمع.
وق�����ال ع��ل��ي اإب���راه���ي���م، ن���ائ���ب م���دي���ر عام 
اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي: ت����ويل اق��ت�����س��ادي��ة دبي 
اه���ت���م���ام���اً ك����ب����رياً ل���ن���ظ���ام االق�����رتاح�����ات 
تقدمي  على  واجلمهور  موظفيها  وت�سجع 

االقرتاحات ب�سكل دائم. 
االقرتاحات  ع��دد  ارت��ف��اع  االأرق����ام  وتظهر 
حيث  ملمو�ض  ب�سكل  النظام  عرب  املقدمة 
اإىل  وو�سلت   ،2016 عام  716 يف  بلغت 
من  االأول  الن�سف  خالل  اقرتاحاً   518

عام 2017. كما بلغ عدد االأفكار املقدمة 
بن  حممد  جمل�ض  ع��رب  دب��ي  القت�سادية 

را�سد الذكي اأكرث من 1011 فكرة.
دبي  اقت�سادية  حتر�ض  اإبراهيم:  واأ�ساف 
املبدعة يف اجلوائز  باالأفكار  امل�ساركة  على 
اقت�سادية  ح�سدت  وقد  واملحلية،  العاملية 

دبي موؤخراً جائزة اأفكار عربية عن مبادرة 
ترميم يف فئة مبادرة اخلري.  

وبدورنا ندعو ونرحب بجميع االقرتاحات 
االإلكرتونية  البوابة  خ��الل  من  واالأف��ك��ار 
حممد  جمل�ض  اأو  دب��ي  حلكومة  امل��وح��دة 
ال���ورق���ي  ال���ن���ظ���ام  اأو  ال����ذك����ي  ب����ن را�����س����د 

تف�سيل  وبيان  االقرتاحات  منوذج  بتعبئة 
االق�������رتاح، وم����ن ث���م اإع������ادة اإر����س���ال���ه اإم���ا 

ح�سوراً اأو عرب الربيد.
القطاعات  ت���ك���رمي  احل���ف���ل  ���س��م��ل  وق�����د 
واملوؤ�س�سات املتميزة يف تطبيق االقرتاحات 
تكرمي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  دب��ي  اقت�سادية  يف 

جائزة  وتخ�سي�ض  االق��رتاح��ات  م�سوؤويل 
وثمن  اق������رتاح������ات.  م���������س����وؤول  الأف�������س���ل 
الذين  االأف���راد  جميع  االق��رتاح��ات  فريق 
املتميزة  االق���رتاح���ات  ت��ق��دمي  اأ���س��ه��م��وا يف 
املقدمة  اخلدمة  حت�سني  على  تعمل  التي 
وتطوير العمل احلكومي �سواًء عرب بوابة 
االق����رتاح����ات امل����وح����دة حل��ك��وم��ة دب����ي اأو 

جمل�ض حممد بن را�سد الذكي.
االقرتاحات  تقييم  اأن  اإىل  اإبراهيم  واأ�سار 
تاأثري  بناء على معايري حم��ددة منها  يتم 
االق��������رتاح يف ح�����ال ت��ط��ب��ي��ق��ه �����س����واء من 
التطوير  املعنوي. درج��ة  اأو  امل��ادي  امل��ردود 
وال��ت��ح�����س��ني يف االج���������راءات واخل���دم���ات 
امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني. وم�����دى االب�����داع 
من  االق���رتاح  تطبيق  و�سهولة  واالب��ت��ك��ار، 

حيث التكلفة اأو املوارد الب�سرية.
الذكي  را���س��د  ب��ن  حممد  جمل�ض  ويعترب 
والتي  دب��ي  يف  متكاملة  ذكية  من�سة  اأك��رب 
تتيح الفر�سة اأمام االأفراد وفئات املجتمع 
داخل اإمارة دبي وخارجها لتقدمي االأفكار 
ت�سهم  التي  واملالحظات  واملبتكرة  املتميزة 
يف حتقيق جعل اإمارة دبي املدينة االأوىل يف 

العامل من حيث االبتكار والريادة.

توقعات بحركة ن�صطة يف  قطاع جتارة 
التجزئة خالل اإجازة عيد الفطر يف اأبوظبي

•• اأبوظبي- الفجر:

اأكد رجل االأعمال حمد العو�سي ع�سو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
ابوظبي ان قطاع جتارة التجزئة يعتمد ب�سكل رئي�سي على موا�سم االأعياد 
واالإج��ازات والعطالت معربا عن توقعاته بحدوث انتعا�ض يف هذا القطاع 
الت�سوق  مراكز  كربيات  �سارعت  حيث  ال�سعيد،  الفطر  عيد  اإج��ازة  خ��الل 
30-%90 وم�سابقات ت�سجيعية  اىل طرح خ�سومات كبرية ترتاوح بني 

لل�سراء وجذب اكرب عدد من 
املت�سوقني والزبائن.

هام�ض  على  العو�سي  وق���ال 
اإف�����ط�����ار رم�������س���اين ع���ق���د يف 
العديد  ان  م��وؤخ��را:  جمل�سه 
املتعلقة  ال����ق����ط����اع����ات  م�����ن 
�ست�سهد  ال��ت��ج��زئ��ة  ب��ت��ج��ارة 
اإقباال  ارتفاعا يف مبيعاتها و 
على �سلعها خا�سة امللبو�سات 
والهدايا والذهب ، واإننا ناأمل 
قوية خالل  ن�سهد حركة  اأن 
ال�سعيد،  الفطر  عيد  اإج���ازة 
منوها  املبيعات  توا�سل  وان 
رغم حالة التذبذب التي مر 

بها هذا القطاع بال�سابق.
اأن ت�سهد احلركة يف االأ�سواق خالل الفرتة  واأع��رب العو�سي عن توقعاته 
اجازة  تتزامن  حيث  والهدايا  واملنتجات  ال�سلع  على  كبريا  طلبا  الراهنة 
عيد الفطر ال�سعيد مع مو�سم ال�سيف حيث يق�سي العديد من املواطنني 
التي قدموا منها مما  الدولة ويف دول  بالدولة اجازاتهم خارج  واملقيمني 

�سيكون له اأثر كبري على حجم املبيعات .
وجمل�ض  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ورعاية  تنظيم  العو�سي   وثمن 
�سيدات اعمال اأبوظبي لفعاليات املعار�ض الرم�سانية التي اأقيمت مب�ساركة 
ت�سجيع  دورا يف  املعار�ض  ه��ذه  تلعب  االع��م��ال حيث  ورائ���دات  �سيدات  من 
والرتويج  وت�سويقها  و�سلعهن  مبنتجاتهن  والتعريف  واملبدعات  ال�سيدات 

لها عرب هذه املعار�ض الداعمة لهن.
و���س��دد ال��ع��و���س��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة مت��ك��ني امل����راأة امل��واط��ن��ة اق��ت�����س��ادي��اً وتعزيز 

م�ساهمتها يف عملية التنمية يف الدولة.
يف  خا�سة  متخ�س�سة  اقت�سادية  معار�ض  تنظيم  اأهمية  العو�سي  واأو�سح 
تكون  اأن  ���س��رورة  اإىل  ، الفتا  اال�ستهالكية  وامل���واد  التجزئة  جم��ال جت��ارة 
هذه املعار�ض حتت اإ�سراف اجلهات الرقابية ومب�ساركة ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة العاملة بالدولة.
ورواد  وال�����س��غ��رية  املتو�سطة  امل�����س��اري��ع  دع��م  اهمية  على  العو�سي  و���س��دد 
االعمال الإطالق م�ساريعهم اخلا�سة بهم ودعمها بال�سكل الذي يرتقي بها 

للنجاح . 

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02708/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/08428/2016  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : نينا لتجارة االلكرتونيات - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  �سركة العبار للعقارات - ذ م م  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- بالزام املنفذ �سدها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من 
الكهرباء  ا�ستهالك  براءة ذمة من  ال�سواغل واال�سخا�ض وبالزامها بتقدمي 

واملياه وب�سداد ر�سوم ت�سديق اإيجاري 
2- الزام املنفذ �سدها ب�سداد متاأخرات االجرة اعتبارا من 2016/5/20 وحتى 

تاريخ االخالء الفعلي بواقع 80000 درهم كاأجرة �سنوية 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/04861/2017 / �ضكني  
اىل املدعى عليه : خالد ا�سماعيل عبداهلل حممد حاج قا�سم  

 مبا اأن املدعي :  العقارات احلديثة - �ض ذ م م  
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04861/2017 /�سكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 34192 درهم درهم كقيمة ايجارية 

للفرتة من 2016/10/25 وحتى 2017/5/4 وميتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية - ملا كانت املدعية قد �سددت فاتورة الكهرباء واملياه بواقع مبلغ وقدره 
1446 درهم وميتنع املدعي عليه عن ال�سداد لذلك تلتم�ض املدعية الزام املدعي عليه 

�سداد مبلغ 1446 درهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارت��داد كل �سيك مبلغ )2000( 

وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق   االح���د   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية    اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  ال��راب��ع��ة(  )ال��ل��ج��ن��ة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�����س��اع��ة    2017/7/2
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم بالن�ضر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04482/2017 �ضكني ل�ضنة 2017  ايجارات 

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا(
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - 

البناء )هور العنز بالزا ( الطابق الثالث - موؤ�س�سة عبدالواحد بن �سبيب العقارية   
املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  حممد اليا�ض ف�سل الرحمن 

العنوان / اإمارة دبي ، ديرة دبي ، منطقة فريج املرر ، �سارع نايف - مفرق ميني م�سجد الفطيم - بناء لون 
بني - امل�ساد علي قطعة االر�ض رقم )683-117( ال�سقة رقم 211 ، رقم مكاين : 3027296744

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/6/14   حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
-بالزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة 

- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 5859 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من تاريخ 2017/3/31 حتى 
2017/5/17 وما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/5/18 حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ 

وقدره 45500 درهم كاأجرة �سنوية 
- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 8300 درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة 

- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 5000 درهم غرامة ال�سيكات املرجتعة 
- الزام املدعي عليه بت�سليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

- الزام املدعي عليه باملنا�سب من امل�سروفات ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكن من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
     اإعادة اإعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/03677/2017 / �ضكني  
اىل املدعى عليه : بيجو كومار �سا�سي �سا�سي ، وهاري كري�سنا للخدمات الفنية - �ض ذ م م  

مبا اأن املدعي : ال�سويب لعقارات - �ض ذ م م ، وبرهان حممد �سعيد حممد علي بدري    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03677/2017/�سكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

ايجارية وتبني  املدعي عليه حرر له �سيكان مببلغ )21500 دره��م( كقيمة  ان  مطالبة مالية - 
عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلهم ورغم انذاره بتاريخ 2017/2/23 فتعذر االعالن 
االداء  امر  برفع  املدعي  قام  القانونية  املواعيد  فوات  وبعد   2017/3/7 بتاريخ  بالن�سر  باعالنه 
رقم 2017/11 اال انه رف�ض ومت احالته ملحكمة املو�سوع لذا فان املدعي يطالب املدعي عليهم 

مت�سامنني ب�سداد املبلغ املطالب به 
مطالبة مالية- ان عقد االيجار ت�سمن الن�ض يف البند مالحظة بال�سحيفة االوىل على غرامة 
رج��وع ال�سيك دون �سرف مببلغ )1000 دره��م( وقد ارجت��ع عدد �سرف االم��ر ال��ذي يكون معه 

املدعي عليه ملزم ب�سداد )2000 درهم( كغرامة ، حيث انه اقر بها بتوقيعه على عقد االيجار
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/2 
واملنعقدة مبقر  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  م   3.00 ال�ساعة  
مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  قانونا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  الن�سر.  ت��اري��خ  م��ن 

وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02501/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/01722/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

 اىل املنفذ �سده :  اي بي تي ا�ض للحفالت - �ض ذ م م  
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

املدعي عليه ب�سداد ما ي�ستجد من اجرة من 2016/11/15 وحتى  ال��زام   -1
االخالء التام 

2- الزام املدعي عليه باخالء املاأجور 
3- الزام املدعي عليه ب�سداد امل�ستحقات االيجارية بقيمة 39400 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

الحتاد للطريان حت�صد ثالث جوائز مرموقة لفئة الدرجة الأوىل �صمن جوائز �صكاي تراك�ض

بهدف تعزيز �لعالقات �مل�سرتكة وتبادل �خلرب�ت يف جمال ريادة �الأعمال

جمل�ض �صيدات اأعمال ال�صارقة مينح ع�صوية خا�صة لوفد من رائدات الأعمال امل�صريات

•• ابوظبي-الفجر:

ف���ازت االحت���اد ل��ل��ط��ريان م���رًة اأخ���رى ب��ث��الث جوائز 
مرموقة عن فئة الدرجة االأوىل �سملت جائزة "اأف�سل 
درجة اأوىل يف العامل"، وجائزة "اأف�سل خدمات طعام 
على منت الطائرة للدرجة االأوىل"، وجائزة "اأف�سل 
مقعد للدرجة االأوىل" يف اإطار جوائز �سكاي تراك�ض 
العاملية ال�سنوية ل�سركات الطريان. وت�سلمت ال�سركة 
يف  اأقيمت  التي  االحتفالية  خ��الل  ال��ث��الث  اجل��وائ��ز 
معر�ض  فعاليات  �سمن  والف�ساء،  الطريان  متحف 

باري�ض اجلوي الذي ينعقد مرة كل عامني. 
العاملية" املرموقة  الطريان  �سركات  "جوائز  وتعترب 
على  للتمّيز  ع��امل��ي  معيار  مبثابة  وا���س��ع  ن��ط��اق  على 
ال����ط����ريان. وي��ت��م اخ��ت��ي��ار �سركات  ���س��ع��ي��د ���س��رك��ات 
الطريان الفائزة بناًء على االأ�سوات ونتائج ا�ستطالع 
الراأي املمتدة على مدار ع�سرة اأ�سهر الأكرث من 19 
العامل.  دول��ة ح��ول   105 م��ن  مليون م�سافر ج��وي 
ويغطي ا�ستطالع الراأي 325 �سركة طريان ترتاوح 
اإىل  الدولية و���س��واًل  ال��ط��ريان  اأك��رب �سركات  ما بني 
قيا�ض  وي�سمل  ح��ج��م��اً،  االأ���س��غ��ر  املحلية  ال��ن��اق��الت 
معايري اجلودة ما ي�سل اإىل 41 موؤ�سراً من موؤ�سرات 
االأداء الرئي�سية على امتداد خمتلف عنا�سر املنتجات 
واخلدمات املقدمة للعمالء يف املطارات ويف االأجواء 

على منت الطائرات. 
نائب  �سيل�ستينو،  ل��ي��ن��دا  ق��ال��ت  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
ال�سيوف  جت��ارب  وت��ق��دمي  تطوير  ل�سوؤون  الرئي�ض 
ب���االحت���اد ل��ل��ط��ريان: ي��ح��دون��ا ع��ظ��ي��م ال��ف��خ��ر بهذا 
التتويج  ذروة  متثل  اجلوائز  ه��ذه  اأن  ال�سّيما  الفوز، 
من  العمالء  ر�سا  لقيا�ض  عاملي  ا�ستبيان  على  ب��ن��اًء 
ماليني امل�سافرين حول العامل. فال ريب اأن جتربة 

ال�سفر على منت درجتنا االأوىل لي�ض لها نظري حيث 
مت ت�سميمها لتنا�سب املتطلبات الدقيقة للم�سافرين 
م�سممة  �سيافة  جتربة  على  احل�سول  يف  الراغبني 
تناول  وم���راف���ق  خ��دم��ات  اأرق����ى  م��ع  ل��ه��م،  خ�سي�ساً 
الطعام على منت الطائرة، وم�ستويات ال ت�ساهى من 
اخل�سو�سية والود والعناية الفائقة التي ن�ستهر بها. 
واأ�سافت: ال متثل هذه اجلوائز تقديراً ل�سعينا نحو 
االبتكار وجتارب ال�سيوف الفائقة فح�سب، بل توؤكد 
االأوىل، وهي  الدرجة  �سفر  اإزاء  التزامنا  كذلك على 
جتربة ال�سفر املميزة التي اأر�سينا معايري جديدة لها 

يف �سناعة الطريان. 
وخ���الل ال�����س��ن��وات االأخ����رية امل��ا���س��ي��ة، ف���ازت االحتاد 
ملنتجاتها  ت��ق��دي��راً  اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد  ل��ل��ط��ريان 
وت�ساميم  وخ��دم��ات��ه��ا  االأوىل  ال���درج���ة  م���نت  ع��ل��ى 

مق�سوراتها. 
الثالثة التي تفوز فيها االحتاد  كما تعترب تلك املرة 
لفئات  املخ�س�سة  ال��ث��الث  اجل��وائ��ز  بكافة  للطريان 
الطريان  ���س��رك��ات  ج���وائ���ز  ���س��م��ن  االأوىل  ال���درج���ة 

العاملية. 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  بالي�ستيد،  اإدوارد  وق��ال 
ريادتها  للطريان  االحت��اد  "توا�سل  تراك�ض:  �سكاي 
ما  وهو  االأوىل،  الدرجة  �سفر  �سعيد  على  لالأ�سواق 
االأوىل.  الدرجة  فئة جوائز  املميز يف  اأداوؤه��ا  يظهره 
وميثل فوز ال�سركة بهذه املجموعة من تلك اجلوائز 
يف  االت�ساق  على  رائ��ع��اً  برهاناً  اأخ��رى  م��رة  املرموقة 
على  التهاين  بخال�ض  اإليهم  نتقدم  وب��دورن��ا  االأداء، 

هذا االإجناز". 
وتوفر االحتاد للطريان اأجنحة خا�سة للدرجة االأوىل 

اأ�سطول طائراتها عري�سة  على منت عدد كبري من 
منت  على  االأوىل  ال��درج��ة  مق�سورة  وت�سم  ال��ب��دن. 
ت�سع   A380 اإيربا�ض  ط��راز  من  ال�سركة  ط��ائ��رات 
"م�سكن الدرجة االأوىل" مب�ساحات  وحدات من فئة 
فريدة من نوعها ت�سل اإىل 39 قدماً مربعاً، وت�ستمل 
على مقعد وثري بذراعني مفرو�ض باأرقى اأنواع اجللود 
من بولرتونا فراو وم�سند منف�سل قابل للتحول اإىل 
�سرير م�سطح بالكامل بطول 80.5 بو�سة. وتتوفر 
احل�سري  لال�ستخدام  خم�س�سة  ا�ستحمام  غ��رف��ة 

ل�سيوف الدرجة االأوىل. 
بوينغ  وت�ستمل طائرات االحت��اد للطريان من طراز 
الدرجة  فئة  م��ن  خا�سة  اأجنحة  ثماين  على   787
املمر  املوزعة يف  االأوىل مرتبة بنظام فريد للمقاعد 
املنحني الذي يعد االأول من نوعه يف قطاع الطريان، 
املائة.  يف   10 بن�سبة  اأك����رب  �سخ�سية  م�����س��اح��ة  م��ع 
وتتميز االأجنحة املواجهة لالأمام واالأخرى املواجهة 
بجلود  م��ف��رو���س��ة  ب��ذراع��ني  فخمة  مب��ق��اع��د  للخلف 
من بولرتونا فراو قابلة للتحول اإىل �سرير م�سطح 

بالكامل بطول 80.5 بو�سة. 
بو�سة،   24 مقا�ض  تلفاز  �سا�سات  االأج��ن��ح��ة  وت�سم 
وط�����اوالت ك��ب��رية ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام م���ع ���س��ي��ف اآخ���ر، 
وخ����زان����ات م��الب�����ض ���س��خ�����س��ي��ة، واأب��������واب مل���زي���د من 

اخل�سو�سية.
درجات  ال��ث��الث  بنظام  املرتبة  االأخ���رى  وللطائرات 
طويلة  للرحالت  للطريان  االحت���اد  اأ�سطول  �سمن 
A330/ 777 واإي��رب��ا���ض امل��دى م��ن ط��راز بوينغ 
الدرجة  اأجنحة  منتجات  ال�سركة  ت��وف��ر   ،A340
مقاعد  على  ك��ذل��ك  ت�ستمل  وال��ت��ي  اخلا�سة  االأوىل 
مفرو�سة بجلود من بولرتونا فراو اإ�سافًة اإىل اأرقى 

املزايا واملرافق. 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار حر�سه على تعزيز التعاون وتبادل 
االأعمال  ���س��ي��دات  م���ع جم��ت��م��ع  اخل�����ربات 
داخ����ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا، اأع��ل��ن جمل�ض 
ملوؤ�س�سة  التابع  ال�سارقة،  اأع��م��ال  �سيدات 
من���اء ل��الرت��ق��اء ب����امل����راأة، م����وؤخ����راً، منحه 
ع�سوية خا�سة لوفٍد من رائدات االأعمال 
امل�����س��ري��ات، م���ن خ��ري��ج��ات ب��رن��ام��ج "اأنا 
امل�ساريع  تنمية  جهاز  برامج  اأحد  رائدة"، 
ال�سغر  ومتناهية  وال�سغرية  املتو�سطة 

بوزارة التجارة وال�سناعة امل�سرية.
�سم  ال��ذي  للوفد،  الع�سوية  منح  وي��اأت��ي 
يف  امل�سريات،  االأع��م��ال  رائ���دات  من   14
اإط�����ار خم���رج���ات اج��ت��م��اع م�����س��رتك عقد 
مطلع ال�سهر اجلاري بني جمل�ض �سيدات 
رائدة"،  "اأنا  وب��رن��ام��ج  ال�����س��ارق��ة  اأع��م��ال 
تعزيز  بهدف  بال�سارقة،  املجل�ض  مقر  يف 
املراأة،  متكني  جم��ال  يف  امل�سرتكة  اجلهود 
املهم  والتاأكيد على دورها  وعربياً،  حملياً 
يف م�سرية التنمية ال�ساملة، والتعرف اإىل 
اأف�سل االأ�ساليب يف جمال دعم ريادة املراأة 
يف جم���ال االأع���م���ال. وق����رر امل��ج��ل�����ض منح 
فئة  م��ن  ع�سويته  رائدة"  "اأنا  خريجات 
يتم  ال  خا�سة  فئة  تعترب  التي  "جيون"، 
الدعوات  ط��ري��ق  ع��ن  اإال  اإليها  االنت�ساب 

اخلا�سة من اإدارة املجل�ض.
"جيون"  ع�سوية  اإىل  املنت�سبات  وتتمتع 
عاتقهن  على  ويحملن  ك��ث��رية،  مبميزات 

م�سوؤوليات كبرية تتخطى كونهن اأع�ساء 
المتالكهن  ن����ظ����راً  وذل������ك  امل���ج���ل�������ض،  يف 
االأعمال،  جم��ت��م��ع  يف  امل��ت��م��ي��زة  اخل����ربات 
وي��ت��ط��ل��ع امل��ج��ل�����ض اإل��ي��ه��ن ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
االأخريات  ملنت�سباته  الالزم  الدعم  تقدمي 
جمال  يف  جناحهن  �سمان  يف  ي�سهم  مب��ا 
مبا  اإمكاناتهن  وتوظيف  االأع��م��ال،  ري��ادة 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��ه��م 

ملجتمعاتهن.
وقالت ال�سيخة هند بنت ماجد القا�سمي، 
ال�سارقة  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
ي���اأت���ي م��ن��ح ع�����س��وي��ة املجل�ض  ب��ال��وك��ال��ة: 
االأع��م��ال امل�سريات يف  رائ��دات  لنخبة من 
امل�سرتكة،  والتجارب  املعرفة  تبادل  اإط��ار 
بدعم  الكفيلة  احل��ل��ول  اأف�����س��ل  وت��ق��دمي 
فالتجربة  حم���ل���ي���اً،  االأع�����م�����ال  رائ��������دات 
امل�سرية يف هذا املجال تتمتع بخ�سو�سية 
ف��ري��دة ك��ون��ه��ا اإح����دى اأع����رق ال��ت��ج��ارب يف 

العامل العربي.
واأ�سافت ال�سيخة هند اأن ان�سمام الرائدات 
يتيح  ج���ي���ون،  ع�����س��وي��ة  اإىل  امل�������س���ري���ات 
اخلربات  تبادل  �سهولة  املجل�ض  الأع�ساء 
على  والتعرف  معهن،  مبا�سرة  وامل��ه��ارات 
طبيعة ال�سوق امل�سرية من خاللهن – يف 
حال قررن التو�سع باأعمالهن اإليها – مع 
مبا�سرة  م�ستقبلية  �سراكات  عقد  اإمكانية 
م��ع��ه��ن، م���ا ���س��ي��ع��ود ب��ال��ع��دي��د م���ن االآث����ار 

والفوائد االإيجابية على الطرفني.
اأعمال  ���س��ي��دات  ي��ف��ت��ح جم��ل�����ض  وت��اب��ع��ت: 

لع�سوياته  االن��ت�����س��اب  اأب������واب  ال�����س��ارق��ة 
داخل  االأع��م��ال من  �سيدات  اأم��ام  املختلفة 
الدولة على مدار العام، اإذ تتيح الع�سويات 
التي  املهمة،  املميزات  قّيمة من  جمموعة 
من �ساأنها التي�سري ب�سكل كبري على رائدات 
و�سيدات االأعمال، واالرتقاء مب�سروعاتهن 
ومن  املناف�سة؛  على  ق���درة  اأك���رث  وجعلها 
هنا، فاإنني اأوجه الدعوة لرائدات و�سيدات 
من  واال�ستفادة  اإلينا  لالن�سمام  االأعمال 

كل ما يوفره املجل�ض لدعمهن.
ال�سارقة  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض  وي��ت��ي��ح 
الع�سويات،  م��ن  اأن����واع  ث��الث��ة  ملنت�سباته 
تقدم  والتي  وج��ي��ون،  و�سرينة  يكة  وه��ي: 
الفريدة  وامل��زاي��ا  املنافع  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً 
يتعلق  ف���ي���م���ا  ب�����س��ي��ط��ة  اخ����ت����الف����ات  م����ع 

اال�سرتاك  يعترب  اإذ  االن��ت�����س��اب،  ب�سروط 
يف يكة جمانياً ومتاحاً اأمام جميع اأع�ساء 
املجل�ض، اأما �سرينة فهي ع�سوية مدفوعة 
وخم�����س�����س��ة ل��الأع�����س��اء امل��م��ي��زي��ن فقط، 
جيون،  اإىل  االن�����س��م��ام  يقت�سر  ح��ني  يف 
برنامج الع�سوية احل�سري لدى املجل�ض، 
ال���دع���وات اخل��ا���س��ة لرائدات  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
الالتي  االأك���رث مت��ي��زاً،  االأع��م��ال  و�سيدات 
�سيدات  جمل�ض  اإدارة  جمل�ض  اختيار  يقع 

اأعمال ال�سارقة عليهن.
وتوفر الع�سويات الثالث مزايا م�سرتكة، 
عن  تزيد  بقيمة  خ�سومات  توفري  مثل: 
درهم من العرو�ض القّيمة التي  األف   40
واملطاعم  املتاجر  م��ن  جمموعة  تقدمها 
الدعوات  وت��ل��ق��ي  امل���خ���ت���ارة،  واخل����دم����ات 
والفعاليات  ال���ن�������س���اط���ات  ك����ل  حل�������س���ور 
وتوفري  املجل�ض،  يقدمها  التي  ال�سهرية 
�سركات  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ك��ام��ل��ة  دع����م  ���س��ب��ك��ة 
االأع�������س���اء وامل��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات التي 

يقدمنها.
ملنت�سباتها  ف���ر����س���اً  ال��ع�����س��وي��ات  وت��ت��ي��ح 
ال�سخ�سيات،  ك����ب����ار  م�����ع  ل���ل���ت���وا����س���ل 
توزيع  واح��ت��ف��االت  فعاليات  يف  وامل�ساركة 
تقديراً  مكافاآت  على  واحل�سول  اجلوائز، 
توفريها  ع��ن  ف�ساًل  املميزة،  ل��الإجن��ازات 
ت�����س��ه��ي��الت ودع����م����اً ح���ك���وم���ي���اً ل����رائ����دات 

و�سيدات االأعمال.
باب  وج��ي��ون  و�سرينة  يكة  م��ن  ك��ل  وتفتح 
دورية  عمل  ور�ض  يف  للمنت�سبات  امل�ساركة 

عليها  ي�سرف  متخ�س�سة  تدريبات  توفر 
�سل�سلة  خرباء يف جماالت خمتلفة، حول 
م���ن امل��وا���س��ي��ع، م��ث��ل: ال���ق���ي���ادة، وتوفري 
التكنولوجيا،  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  التمويل، 
اإيجابية،  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  اإن�������س���اء  وك��ي��ف��ي��ة 

وغريها.
خدمات  للمنت�سبات  ال��ع�����س��وي��ات  وت��ق��دم 
املعرفة  على  املبنية  واال���س��ت�����س��ارة  ال��دع��م 
ذات  التجارية  وامل�سائل  اال�ستف�سارات  لكل 
ال�سلة، وتتيح لهن ح�سور ندوات جتارية 
ت�����س��رف عليها ���س��ي��دات اأع��م��ال ب����ارزات يف 
دولة االإم��ارات. يف وقت تتوافر جمموعة 
من الفوائد االإ�سافية احل�سرية اخلا�سة 
بحامالت ع�سويتي �سرينة وجيون فقط.

ال�سارقة  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�ض  ويعترب 
اإح�����دى اجل���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة مل��وؤ���س�����س��ة مناء 
باملراأة، وقد عمل املجل�ض، قبيل  لالرتقاء 
اإدراج�������ه حت���ت م��ظ��ل��ة من����اء، ع��ل��ى تعزيز 
ال�سارقة،  يف  للمراأة  الداعمة  العمل  بيئة 
الدخول يف جمال  الن�ساء بغر�ض  وتاأهيل 
االأعمال احلرة، وتعزيز دورهن يف التنمية 
االجتماعية واالقت�سادية على حد �سواء. 

ومنذ تاأ�سي�سه عام 2002، يعمل املجل�ض 
املتنوعة  واالأن�سطة  ال��ربام��ج  تنفيذ  على 
وال��ن��دوات وور�ض  امل��وؤمت��رات  والتي ت�سمل 
اإىل جانب  ع��م��ل وال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث، 
واملوؤ�س�سات  ال���ه���ي���ئ���ات  م����ع  ال�������س���راك���ات 
احلكومية واخلا�سة، داخل دولة االإمارات 

وخارجها.

الأوراق املالية وال�صلع : 633 �صندوقا ا�صتثماريا 
اأجنبيا تروج ملنتجاتها يف الإمارات مع نهاية 2016

•• اأبوظبي-وام:

املالية  االأوراق  ت�سجيلها لدى هيئة  التي مت  االأجنبية  ال�سناديق  ارتفع عدد 
 5.6% ن�سبته  بنمو   2016 العام  نهاية  مع  �سندوقا   633 اإىل  وال�سلع 

مقارنة مع عددها يف العام 2015 والبالغ 599 �سندوقا .
ن�ساط  اأن  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  عن  �سادرة  حديثة  بيانات  واأظ��ه��رت 
املا�سية  اخلم�ض  ال�سنوات  طيلة  توا�سل  الدولة  داخ��ل  االأجنبية  ال�سناديق 
عام  خ��الل  �سندوقا   498 اإىل  �سندوقا   218 من   2012 العام  يف  وقفز 
مع  �سندوقا   599 ليبلغ  التايل  العام  يف يف   528 اإىل  ارتفع  ثم   2013
مت  التي  االأجنبية  ال�سناديق  توزيع  �سعيد  وعلى   .  2015 العام  نهاية 
جاءت  فقد  تاأ�سي�سها  مقار  ح�سب   2016 ع��ام  حتى  الهيئة  ل��دى  ت�سجيلها 
�سلطة الرتخي�ض بلوك�سمبورج يف املركز االأول ب� 341 �سندوقا تالها �سلطة 
الرتخي�ض باإيرلندا ب� 85 �سندوقا ونحو 81 �سندوقا مقرها االأ�سلي جزر 
الكامين و23 يف موري�سيو�ض و18 يف جري�سي. وبلغ عدد ال�سناديق التي يقع 
مقر تاأ�سي�سها يف ال�سعودية و تروج ملنتجاتها يف دولة االمارات 15 �سندوقا 
 4 البحريني  املن�ساأ  ذات  ال�سناديق  عدد  و�سل  حني  يف   2016 العام  خالل 
الهيئة  لت�سنيف  وفقا  االأجنبية  ال�سناديق  توزيع  �سعيد  على  و  �سناديق. 
ال�سناديق  ع��دد  بلغ  ال�سندوق  تاأ�سي�ض  مبقر  االأجنبية  الرقابية  لل�سلطة 
492 �سندوقا وال�سناديق  املثيلة  الرقابية  ال�سلطات  املن�ساأة لدى  االأجنبية 

االأجنبية املن�ساأة لدى ال�سلطات الرقابية غري املثيلة 141 �سندوقا.

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03423/2017 / �ضكني   
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/03507/2017  �ضكني- ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : �سجنيج اأند اكزب�سن وورلد - جمهول حمل االقامة   
 حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �ض م خ فرع دبي  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
للمدعية خالية من  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  املدعي عليها  بالزام   -1

ال�سواغل واال�سخا�ض 
2- بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 45000 درهم متاأخرات االجرة 
من  اج���رة  م��ت��اأخ��رات  م��ن  ي�ستجد  وم��ا   2017/5/20 وح��ت��ى   2016/8/21 م��ن 
2017/5/21 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع االجرة ال�سنوية مبلغ 60.000 
الكهرباء  ب��راءة ذمة من هيئة  ت�سلم للمدعية  ان  املدعي عليها  بالزام   ، دره��م 

واملياه للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
4- الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف.  

ي��وم من  ع�سر  خ��الل خم�سة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02275/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/00936/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : ال�سقر االحمر لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م 
وهيمانت كومار اجاروال - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  عبدالواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا(   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليها االوىل باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل 
 2016/10/24 وحتى   2015/10/25 من  االيجارية  ال�سنة  عن  املتبقية  االيجارية  القيمة  ب�سداد  الزامهما   -2
تاريخ  ايجار من  ي�ستجد من  وما  درهما(  وت�سعون  وارب��ع  واربعمائة  الفا  ع�سر  )اربعة  دره��م  مببلغ =/14.494 

2016/10/25 والزامهما بتقدمي براءة ذمة من فواتري الكهرباء واملاء عن فرتة �سغل املاأجور 
3- الزامهما ب�سداد قيمة ال�سيك املرجتع عن بدل االيجار املتاأخر مببلغ 16.155 درهم من اجمايل  قيمة بدل 

االيجار عن ال�سنة االيجارية من 2015/10/25 وحتى 2016/10/24  
 4- الزامهما ب�سداد مبلغ 7.500 درهم غرامة ارجتاع �سيك وفتح بالغ عنه يف ال�سرطة وغرامة رفع  دعوى ايجارية 
5- الزامهما ب�سداد غرامة التاأخري يف جتديد العقد مبلغ =/500 درهم عن كل يوم تاأخري ابتداء من 2016/12/23 
)غرامة تاأخري عن جتديد العقد 500 درهم عن كل يوم تاأخري ابتداء من 2016/12/23 وحتى تاريخ 2017/4/17 
= )116 يوم( فت�سبح اجمايل الغرامة مببلغ )58.000 درهم( وما ي�ستجد من تاريخ 2017/4/18 من غرامات 

حتى االخالء الفعلي والتام 
6- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن 
التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03048/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/02029/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده: برايت ديل للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد الواحد بن �سبيب العقارية 

)بن �سبيب العقارية �سابقا(  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

وحتى   2017/2/14 تاريخ  من  اج��ر  من  ا�ستجد  ما  ب�سداد  عليها  املدعي  ال��زام   -1
االخالء الفعلي 

2- الزام املدعي عليها باخالء املاأجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل 
3- الزامها ب�سداد مبلغ وقدره 9168 درهم القيمة االيجارية للفرتة من 2017/1/14 
االخالء  وحتى   2017/2/14 تاريخ  من  اج��ر  من  ا�ستجد  وم��ا   2017/2/13 ولغاية 

الفعلي ، مع الزامها باح�سار �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من  انكم مكلفون  لذلك نعلمكم 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02276/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/01350/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : �ستار الكهروميكانيكي - �ض ذ م م - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �سبيب العقارية 

)بن �سبيب العقارية �سابقا(   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

خالية  من  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  ال��زام   -1
ال�سواغل للمدعية 

االف  خم�سة   5.000.00 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  ال��زام   -2
ولغاية   2016/12/15 للفرتة من  االيجارية  القيمة  وذل��ك عن  للمدعية  دره��م 
والزام  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  حتى  اج��رة  من  بعدها  ا�ستجد  وم��ا   2017/2/14
امل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي  املدعي عليها 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 218818    بتاريخ: 2014/09/30
با�س��م : �سينزن قلو�ساين للتكنولوجيا املحدودة .

وعنوانه: دبي  �ض.ب: 93078    
املعدنية والغازية وغريها  ال�سعري( واملياه  البرية )�سراب   : املنتجات  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات 

اأخرى لعمل امل�سروبات .
الواقعة بالفئة : )32(

�سكل العالمة: عبارة عن جمموعة الكلمات الالتينية )HELLO ENERGY DRINK(، باللون  
الكلمات  واأ�سفلها  عري�ض  وبخط  االأح��م��ر  باللون   )HELLO( الكلمة  كتبت  حيث  االأ���س��ود،  و  االأح��م��ر 
)ENERGY DRINK(،(  باللون االأ�سود ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح 

بال�سكل اأعاله، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�سرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  22  يونيو 2017 العدد 12053

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 218819    بتاريخ: 2014/09/30
با�س��م : ايرنو باربا�ض

وعنوانه: كي�سفلودي 26، 3528 مي�سكولك، هنغاريا.    
املعدنية والغازية وغريها  ال�سعري( واملياه  البرية )�سراب   : املنتجات  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات 

اأخرى لعمل امل�سروبات .
الواقعة بالفئة : )32(

�سكل العالمة: عبارة عن جمموعة الكلمات الالتينية )HELLO ENERGY DRINK(، باللون  
االأحمر وبخط عري�ض واحلرف )O( و�سع  باللون   )HELLO( الكلمة االأ�سود، حيث كتبت  و  االأحمر 
 ENERGY( الكلمات  واأ�سفلها  واالأ���س��ود  االأح��م��ر  باللون  قرنيني  ذو  وج��ه  ر�سمة  داخله  ويف  منف�سال 
اأعاله،  بال�سكل  العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح  ، وكامل  االأ�سود  باللون    )،)DRINK

وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�سرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�س��م �لعالمات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  22  يونيو 2017 العدد 12053
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العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعــــــــــالن بالن�ضـــر          

ليكن معلوما للجميع ال�سيدة/ خوله فرحان ا�سماعيل الباروت البارود - االإمارات 
 623824 رق��م   رخ�سة   ، لل�سيدات  الالفندر  ركن  �سالون  مالك  ب�سفته  اجلن�سية 
دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة يرغب  يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح / 

الدري�سية حممد عبدال�سالم - اإماراتية اجلن�سية   
 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  االج���راء  على 
التباع  باالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/783 عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �سويون بارك جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�سالح/م�سرف  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/5/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
االإمارات اال�سالمي �ض م ع بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى 
االجارة  لرتتيبات  امل��و���س��وع  العقار  خ�سوع  ف��ح��واه  ال��ذي  القيد  وحم��و   ، ومالحقها 
املنتهية بالتملك "ل�سالح املدعي عليها" وبالزام املدعي عليها بت�سليم الوحدة مو�سوع 
مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  ال�سواغل  للمدعي خالية من  التداعي 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3894   

املنذرة : جمموعة اإعمار مولز )اعمار مولز( �ض م ع - املوؤجرة 
 VENECIA RESTAURNT & COFFEE - املنذر اليه : مطعم ومقهي فني�سيا

 VENCIA RESTAURANT & COFFEE SHOP  وتزاول العمل باال�سم التجاري/جمهول حمل االقامة
فان اجلهة املنذرة مبوجب هذا االنذار تكلف املنذر اليه ر�سمياب�سداد مبلغ وقدره 181.410 درهم )مائة وواحد وثمانون 
، قيمة مقابل االيجار امل�ستحق امل�سار اليها تف�سيال بهذا االن��ذار عن الفرتة  الفا واربعمائة وع�سرة دراه��م( وما ي�ستجد 
باال�سافة  ال�سداد  ي�ستجد منها حتى متام  املربم وما  االيجار  و�سروك عقد  تاريخه طبقا الحكام  من 2015/9/14 وحتى 
فورا  وت�سليمها    )PM-500-9VV-B2( و   )PM-500-9VV-A2( ارق��ام  الرتا�سات   / امل��اأج��ور  اخ��الء  اىل 
القانون  التي كفلها لها  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذرة واحل��ال كذلك اىل  ا�ستجابتكم ف�ست�سطر  ويف حال عدم 
القت�ساء حقوقها امل�سار اليها بالعقد املربم بني الطرفني ، وفقا لن�ض املادة 1/25 من قانون تنظيم العالقة االيجارية بني 
موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف امارة دبي رقم )26( ل�سنة 2007 ، باال�سافة اىل الزام املنذر اليها ب�سداد كافة النفقات 
وامل�سروفات واتعاب املحاماة التي �سوف تتكبدها املنذرة يف �سبيل احل�سول على حقوقها ف�سال عن الفوائد القانونية املقررة 

عن التاأخري يف �سداد املبالغ املطالب بها وهذا اإخطار من موكلنا بذلك ، مع حفظ كافة حقوق موكلنا من اي نوع كانت. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3893   

املنذرة : جمموعة اإعمار مولز )اعمار مولز( �ض م ع - املوؤجرة 
املنذر اليه : اوجيني كافيه -  املوؤجرة  Eugenie Cafe  )امل�ستاأجر( 

 Eugenie : وتزاول العمل باال�سم التجاري
وثالثة  )ت�سعمائة  دره���م   963.170 وق����دره  مبلغ  ب�����س��داد  ر�سميا  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  تكلف  االن����ذار  ه���ذا  مب��وج��ب  امل��ن��ذرة  ف���ان 
و���س��ت��ون ال��ف��ا وم���ائ���ة و���س��ب��ع��ون دره���م���ا( وم����ا ي�����س��ت��ج��د ، ق��ي��م��ة م��ق��اب��ل االي���ج���ار امل�����س��ت��ح��ق امل�����س��ار ال��ي��ه��ا ت��ف�����س��ي��ال بهذا 
االن������ذار ع���ن ال���ف���رتة م���ن 2013/3/21 وح��ت��ى ت��اري��خ��ه ط��ب��ق��ا الح���ك���ام و����س���روط ع��ق��د االي���ج���ار امل�����ربم  ب���ني الطرفني 
 BD-OTCI-L3-SPK( رق���م  /امل���ح���ل  امل���اأج���ور  اخ����الء  اىل  ب��اال���س��اف��ة  ال�����س��داد  مت���ام  ح��ت��ى  م��ن��ه��ا  ي�ستجد   وم���ا 
القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  كذلك  واحل��ال  املنذرة  ف�ست�سطر  ا�ستجابتكم  عدم  حال  ويف  فورا  وت�سليمه   03
التي كفلها لها القانون القت�ساء حقوقها امل�سار اليها بالعقد املربم بني الطرفني ، وفقا لن�ض املادة 1/25/اأ من قانون 
تنظيم العالقة االيجارية بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف امارة دبي رقم )26( ل�سنة 2007 ، باال�سافة اىل الزام 
املنذر اليها ب�سداد كافة النفقات وامل�سروفات واتعاب املحاماة التي �سوف تتكبدها املنذرة يف �سبيل احل�سول على حقوقها 
ف�سال عن الفوائد القانونية املقررة عن التاأخري يف �سداد املبالغ املطالب بها وهذا اإخطار من موكلنا بذلك - مع حفظ 

كافة حقوق موكلنا من اي نوع كانت. 

  الكاتب العدل

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعالن ن�ضرا        

اإىل املدعي عليه /دار الفنون خلدمات االفراح وميثلها اأمل خالد مال اهلل 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ ابراهيم حميد علي /الوكيل 
�سامل اإبراهيم حميد قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/64  تنفيذ لدى 
ح�سوركم  فيقت�سي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  االيجارية  املنازعات  ف�ض   جلنة 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم 
من تاريخ االإعالن . ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�ضارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2016/1508 
اإىل املحكوم عليه / �سابال ذا وورلد - �ض ذ م م 

اأ�سدرت  قد  االبتدائية  االحتادية  عجمان  حمكمة  بان  لديك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2015/104 مدين جزئي - يق�سى باإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )32099( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم له 
/ جمدي �سعد حممد فهمي  -  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ 
املحكوم به خالل )15(  املبلغ  ب�سداد  اأن��ت مكلف  حتت رقم 2016/1508  لذا 
يوما من تاريخ ن�سر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
ح�سن عبداهلل را�سد ح�سن النقبي ، اجلن�سية : االإمارات وطلب الت�سديق على حمرر 
واجلالبيات  العبايات  خلياطة  اورك��ي��د  دار  ال��ت��ج��اري  اال���س��م  يف  )ت��ن��ازل(   يت�سمن 
 613701 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  وال�سادرة 
ال�سيدة  اىل  بخورفكان   االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  2011/6/16 من  بتاريخ  ال�سادر 
: عائ�سة عبداهلل را�سد ح�سن النقبي - اجلن�سية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�ضهيل علي �ضعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                        اىل املدعي عليه/ �سركة االحالم الذهبية لل�سياحة - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/12   ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
ايام على االقل  باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 
بتق�سري مدة  املحكمة  وام��رت  �سوف ي�سدر  احلكم مبثابة احل�سوري  حالة تخلفكم 

االعالن . 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 3008/2017/13 
3009/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 انابيلي دوينا�ض لوريا
�سيال ديونا�ض لوريا 

مبلغ املطالبة
23234 درهم + تذكرة العودة 
37438 درهم + تذكرة العودة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3913   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهم : 1- على حممود حممد كلبت املرزوقي - �سفته امل�ستاأجرة  2- توب �سكراب كواليتي لتجارة املعادن - 

�ض ذ م م  - �سفته �ساحب ال�سيك  3- م�ستاق احمد بتايف - �سفته املوقع على ال�سيك )جمهويل حمل االقامة( 
املنذر اليهم  االأول م�ستاأجرة املكتب رقم )164(  من البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )752-127( منطقة 
هور العنز  والثاين �ساحب ال�سيكات والثالث موقع على ال�سيكات وملتزم بالعقد ارتد لهم ال�سيك رقم 29 بتاريخ  
2017/2/20 بقيمة 10.500 درهم امل�سحوب على بنك راأ�ض اخليمة الوطني - فرع ال�سارقة - دبي ، وحيث انه قد 
امل�ستحقات بقيمة )15.301  التجديد ودفع  املاأجور من دون  �ساغلني  بتاريخ 2017/5/19 وظلوا  انتهي عقدهم 
دره��م( حتى تاريخ 2017/6/8 مما �سيرتتب  عليهم ا�سافة مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل 
يوم و 2.500 درهم غرامة �سيك مرجتع و 2000 درهم يف حال فتح بالغ يف ال�سرطة + 3000 درهم غرامة يف حال 
والتجديد  امل�ستحقات  بدفع  عليهم  لذا   ، العقد  والبارز يف  املطبوع  لل�سرط اخلا�ض  وفقا  ايجارية   دعوى  رفع 
خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3  املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال �سنتابع اتخاذ االجراءات 
بالر�سوم وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى  املاجور والزامهم  امل�ستحقات االيجارية واخالء  القانونية �سدهم لدفع 

االخالء التام. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3917   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها   : وادي حفيت للتجارة - �ض ذ م م - �سفتها امل�ستاأجرة  )جمهولة حمل االقامة( 

املنذر اليها م�ستاأجرة املكتب رقم )216(  من البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )118-253( 
املاأجور من دون  انه قد انتهي عقدها بتاريخ 2017/5/31 وظلت �ساغلة  منطقة نايف وحيث 
عليها  �سيرتتب  مما   2017/6/8 تاريخ  حتى  دره��م(   592( بقيمة  امل�ستحقات  ودف��ع  التجديد 
ا�سافة مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم غرامة يف حال رفع 
، لذا عليها بدفع امل�ستحقات  دعوى ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد 
والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3  املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال 
�سنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �سدها لدفع امل�ستحقات االيجارية واخالء املاجور والزامها 

بالر�سوم وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3912   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
 املنذر اليها :  خالد الطريفي للنقليات - �ض ذ م م  - �سفتها امل�ستاأجرة  )جمهولة حمل االقامة(
املنذر اليها م�ستاأجرة املكتب رقم )142(  من البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )127-752( 
منطقة هور العنز وقد انتهي عقده بتاريخ 2017/5/31 وظل �ساغال املاأجور من دون التجديد 
ودفع امل�ستحقات بقيمة )1.644 درهم( حتى تاريخ 2017/6/10 مما �سيرتتب عليه ا�سافة مل 
ذكر 500 درهم غرامة  تاأخري التجديد عن كل يوم  + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى 
ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد 
خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3  املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال �سنتابع 
اتخاذ االجراءات القانونية �سده لدفع  امل�ستحقات االيجارية واإخالء املاأجور والزامه بالر�سوم 

وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3934   

املنذر ة : �سركة برتول االإمارات الوطنية املحدودة - اإينوك - �ض ذ م م 

املنذر اليه : مطعم الطاحونة املا�سية - موالن دور - وميثلها مالكها/ بدر ابراهيم مراد ح�سن 

)جمهول حمل االقامة( 

املرت�سد  اخلدمات  ور�سوم  االيجار  بدل  �سداد  ب�سرورة  وتكلفها  اليها  اليها  املنذرة  املنذرة  تنذر 

بذمتكم منذ تاريخ 2016/5/25 وحتى 2017/4/25 مبلغ وقدره =/ 20.830 درهم وذلك خالل �سهر 

واحد )ثالثون يوما( من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار ويف حال العدم اخالء املاأجور وت�سليمه 

خاليا من ال�سواغل وال�ساغلني دون ان ي�سقط حق املنذرة يف املطالبة املالية واال �سن�سطر للجوء 

اىل الق�ساء اللزامكم بال�سداد و االخالء مع حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3915   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليه : عامل للخياطة والتطريز - فرع - موؤ�س�سة فردية - مالكها - عاملكري منظور عامل 
- �سفته امل�ستاأجر  )جمهول حمل االقامة(   املنذر اليها م�ستاأجرة املحل رقم )20(  من البناء 
امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )1184-118( منطقة نايف وحيث انه قد انتهي عقدها بتاريخ 
2017/5/31 وظل �ساغال املاأجور من دون التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )1.140 درهم( حتى 
تاريخ 2017/6/8 مما �سيرتتب عليها ا�سافة مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل 
يوم + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف 
العقد ، لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3  املذكور بظهر 
العقد واملتطابق مع القانون واال �سنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �سدها لدفع امل�ستحقات 

االيجارية واخالء املاجور والزامه بالر�سوم وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3916   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليها   :  جنمة خيطان لتبليط االر�سيات - �ض ذ م م - �سفتها امل�ستاأجرة  )جمهولة حمل 
االقامة(  -  املنذر اليها م�ستاأجرة املكتب رقم )211(  من البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم 
)738-118( منطقة نايف وحيث انه قد انتهي عقدها بتاريخ 2017/5/14 وظلت �ساغلة املاأجور 
من دون التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )1.815 درهم( حتى تاريخ 2017/6/8 مما �سيرتتب 
عليها ا�سافة مل ذكر 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم غرامة يف حال 
رفع دعوى ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليها بدفع امل�ستحقات 
والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3  املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال 
�سنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �سدها لدفع امل�ستحقات االيجارية واخالء املاجور والزامها 

بالر�سوم وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3914   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
 املنذر اليها : �سوبر ماركت وردة املدينة - �ض ذ م م - �سفتها امل�ستاأجرة  )جمهولة حمل االقامة(
املنذر اليها م�ستاأجرة ال�سقة رقم )411(  من البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )117-686( 
التجديد  دون  املاأجور من  �ساغلة  2017/5/19 وظلت  بتاريخ  انتهي عقدها  وقد  املرر  منطقة 
ودفع امل�ستحقات بقيمة )2.685 درهم( حتى تاريخ 2017/6/8 مما �سيرتتب عليها ا�سافة مل 
ذكر 500 درهم غرامة عن كل يوم تاأخري التجديد  + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى 
ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد ، لذا عليها بدفع امل�ستحقات والتجديد 
خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3  املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال �سنتابع 
االيجارية  امل�ستحقات  بدفع  وال��زام��ه��ا  امل��اج��ور  ب��اخ��الء   �سدها  القانونية  االج����راءات  ات��خ��اذ 

والر�سوم وامل�ساريف حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
  اإعالن �ضطب قيد

 تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة توباز للنفط والغاز املحدود )نكو انرتنا�سيونال 
هايدرو�سبي�ض( )اجلن�سية : برمودا(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة 
الفجرية )العنوان : ميناء الفجرية - �ض ب 2825 - الفجرية ، �ض ب 2825(  واملقيدة 

حتت رقم )69( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  االحت���ادي  القانون  الأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل
وز�رة �القت�ساد - �د�رة �لت�سجيل �لتجاري - �س.ب )667( �لفجرية

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ضاد

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
   يف  الدعوى 2017/806  جتاري كلي    

ال�سادة املدعي عليهم / 1- عبا�ض ر�سا ايرواين 2-بي�ستون التجارية - �ض ذ م م ، 
3-حممد ح�سن عبا�ض ايرواين 4-�سيد حم�سن �سيد م�سطفى جنوميان 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم من قبل املدعي / بنك ملي ايران   اأمام حماكم دبي اأونه مت 
تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور 
الثانية ظهرا  ال�ساعة  املوافق 2017/7/3  يف متام  االثنني   يوم  بالدعوى وذلك  اجتماع اخلربة 
مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت 
- بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات 
البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 042206899 ، فاك�ض : 042206877  يرجى االطالع و 

اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�ضابي وامل�ضريف  
  د. علي را�ضد الكيتوب 

 اإعالن بالن�ضر
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

 يف الدعوى رقم 2017/720 جتاري كلي 
املدعى عليهم : 1-�سركة املفهوم لالحذية واملالب�ض ذ م م فرع دبي / ال�سارقة /بيج �سيل  

2/ رو�سيني �سوز - �ض ذ م م  3/ �سمري ال�سهري اأنطوان ملحم �ساكر 
العنز - �سارع اخلبي�سي - بالقرب من �سيمن�ض - بناء  دي��رة - ه��ور  دب��ي -  اإم��ارة   : )العنوان 

الر�ستماين - �ض ب 40036(  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
املوافق 2017/6/29  وذل��ك لبيان  ي��وم  اخلمي�ض   الثانية ع�سره من ظهر  من ظهر  ال�ساعة 

دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل م�سرف عجمان  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�ضريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات  

اعالن اجتماع خربة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : توب �سيف لل�سناعة  �س ذ م م  
بردبي   - ال�سالمة  ومعدات  الور�ض  الدوات  البحري  ملك   )1( رقم  م�ستودع   : العنوان 
الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين  ال�سكل   - دبي لال�ستثمار  -جممع 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1078994 ال��ت��ج��اري:  بال�سجل  القيد  رق��م    656221
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/30   واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/5/30  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
العنوان :  مكتب رقم 3  �لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  اإىل امل�سفي املعني 
ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
خالل  وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�ض: 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي/�لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون 
العنوان :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-3215356 فاك�ض:   04-3215355 هاتف    -
توب  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
�سيف لل�سناعة  �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/30  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/5/30   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : جموهرات خرزة - �ض ذ م م   
رقم الرخ�سة: 697131 العنوان : مكتب رقم )F162A( ملك مركز الذهب 
ذات م�سئولية حم��دودة رقم  القانوين:  ال�سكل  العنز  الرا�ض - هور   / دي��رة   -
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    1123891 التجاري:  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�سادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : جي كيه �سي �نرتنا�سيونال الن�ساء حمطات �لطاقة  
رقم الرخ�سة : 700093  العنوان : مكتب 2905 ملك احمد عبدالرحيم املطار 
رقم  ذات م�سئولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - التجاري  املركز   - بردبي   -
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1126869  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�سادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين 
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3930   

املنذرة : اآر ات�ض يف انرتنا�سيونال جرنال تريدينغ - �ض م ح - را�ض اخلمية 
املنذر اليها : �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية - دبي - ذ م م 

)جيمو�ض - دبي ( )جمهول حمل االقامة( 
املو�سوع / انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 1.374.840 درهم 

)مليون وثالثمائة واربعة و�سبعني الف وثمامنائة واربعني درهم( 
وعليه فننا ننذركم ب�سرعة الوفاء للمنذر مببلغ  1.374.840 درهم )مليون وثالثمائة واربعة و�سبعني 
الف وثمامنائة واربعني درهم( املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة ، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخه ، 
ويف حال امتناعكم فننا �سنقوم باتخاذ االجراءات القانونية قبلكم واللجوء اىل اجلهات املعنية والق�ساء 

للمطالبة بالزامكم ب�سداد ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.   
  الكاتب العدل

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22
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العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اخطار بالن�ضر 

اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 739 ل�ضنة 2017    
اىل املحكوم عليها / حممد عبداهلل حممد عبداهلل اال�سم 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدارية قد ا�سدرت بحقكم 
القانونية  الفائدة  بالزامكم بدفع مبلغ وق��دره 57168 دره��م  باال�سافة اىل  حكما 

بواقع 7% من تاريخ 2015/1/20  حتى متام ال�سداد. 
ل�سالح املحكوم له /دار التمويل - �ض م ح   

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر  

ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر 
الق�سية يف غيابك

 عن رئي�ض مكتب اإدارة  التنفيذ 
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

 اعالن حكم بالن�ضر      
يف  الدعوى رقم 2014/2121 ت ج 

املرفوعة من املدعي / �سركة دار التمويل - �ض م ع  
�سد املدعي عليها /ناموراتنا يونزون 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ 14964.10 درهم )اربعة ع�سرة الف وت�سعمائة واربعة و�ستني درهما 
وع�سرة فل�سا( وفائدة 4% من تاريخ املطالبة يف 2014/5/5 وحتى متام 

ال�سداد والزامه بامل�سروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.       

مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

 اعالن حكم بالن�ضر      
يف  الدعوى رقم 2014/3392 م  ج 

املرفوعة من املدعي / �سركة دار التمويل - �ض م ع  
�سد املدعي عليها /منى عبدالرزاق قمرب حممد 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا : 
مبلغ  للمدعية  ت�سدد  بان  حممد  قمرب  عبدالرزاق  منى  عليها/  املدعي  بالزام 
فل�سا  ع�سر  وخم�سة  درهم  وخم�سون  و�ستة  ومائتان  الف  ثالثون  درهم   30.256.15
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %4 بواقع  الب�سيطة  القانونية  وفوائده 
ال�سداد ومبا ال يجاوز ا�سل املبلغ املق�سى به والزمت املدعي مب�ساريف الدعوى ومبلغ 

مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.       

مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/69 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ارتاج للمعار�ض 2-بيجو كوندرام فاالبيل جاياراجان  جمهويل 
املنعقدة بتاريخ  2017/4/17  يف  حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املحكمة مبثابة  م ع حكمت  التجاري �ض  دب��ي  بنك  اع��اله ل�سالح/  امل��ذك��ورة  الدعوى 
وثالثمائة  مليون  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام   / ح�سوري 
واربعة و�ستون الف درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من ترايخ قيد النزاع 
احلا�سل يف 2015/12/21 حتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليهما امل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1272 عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - تيك ويزن للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهويل حمل االقامة 
اع��اله وعليه  املذكورة  اق��ام الدعوى  ار�ساد حممد ر�سيد  قد  ان املدعي / حممد  مبا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/6/1  احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة 
املدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باحالة  املو�سوع  الف�سل يف  مبثابة احل�سوري وقبل 
مقداره  البالغ  الفيزا  ا�ستخراج  مقابل  عليها  للمدعي  �سدد  ان��ه  االب��ات  ط��رق  بكافة 
وح��ددت جل�سة  الطرق  ب��ذات  ذل��ك  نفي  عليها  للمدعي  و�سرحت  دره��م  االف  �سبعة  
حتقيق 2017/7/4 على ان ينتهي خالل ا�سبوعني من تاريخ بداأه وعلى اخل�سوم اعالن 
باعالن  و�سرحت  امل�سروفات  يف  الف�سل  واب��ق��ت  اجلل�سة  تلك  يف  �سهودهم  واح�سار 

املدعي عليها مبنطوق هذا احلكم بالن�سر. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/520 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - ال�ساعي للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-متلي�ض رام �ساند �سولنكي 
3-اي�سوار �سوداري نايف �سينغ  4-اروب بو�ض انيل كومار بو�ض   جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / البنك العربي املتحد - �ض م ع  وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  مبا 
ان املدعي / البنك العربي املتحد - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/25  احلكم التمهيدي 
التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض 
اجلل�سة  بتلك  ال�سادر  وفق منطوق احلكم  وتكون مهمته  باجلدول  ال��دور  �ساحب 
 09  :  30 ال�ساعة    2017/7/13 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح���ددت 

�سباحا يف القاعة Ch2.E.21 لورود التقرير بالدعوى. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/89  ا�ضكالت عمايل

مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2016/2036 تنفيذ عمايل  لوقف االإجراءات 
التنفيذية

طالب االإعالن : م�ست�سكل : براند تريمينو�ض  م د م �ض )جي ال تي (  
 املطلوب اعاله  :  امل�ست�سكل �سده : 1- �سيد تاروي رودولفو  - جمهول حمل االقامة

مو�سوع االإعالن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الثالثاء   املوافق 2017/7/4   
يتوجب  والتي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   8.00 ال�ساعة 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�ضم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/65    ا�ضكالت عقارية  

مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2017/162  تنفيذ عقاري لوقف االإجراءات 
التنفيذية

طالب االإعالن : م�ست�سكل : �سركة ال�سقر العربي للعطالت - ذ م م  
 املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده : كريتد للعقارات املحدودة - جمهول حمل االقامة
امل��واف��ق 2017/7/2   ي��وم االح��د  مو�سوع االإع���الن : -  نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة 
يتوجب  والتي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   11.00 ال�ساعة 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�ضم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/98  ا�ضتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سودري عامر �سناء اهلل �سودري م�سعود  جمهول 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /ف��ه��ي��م ا���س��د ومي��ث��ل��ه : ع��ائ�����س��ة عتيق 
بالدعوى رقم  ال�سادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  ب��الل ج��وه��ر    علي 
لها جل�سه  وح��ددت      2017/1/16 بتاريخ  2016/2274 جت��اري جزئي   :
رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2017/7/3   االث��ن��ني    ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/64  ا�ضتئناف تظلم جتاري    

ابراهيم   -2 م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  اأوفر�سيز  1-حيدو  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
/امل�سرف  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ب�سندي   حممد  اإ�سماعيل 
العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب 
الناخي اآل علي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/15  تظلم 
جتاري بتاريخ 2017/3/27 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء   املوافق 2017/7/26   
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساء  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1459   مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-م��او يامنني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ئي 
�سونغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )151250 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  اال�ستحقاق يف 2016/8/8  وحتى  تاريخ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/17  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1133  جتاري كلي               

ان  االقامة مبا  عبدالعليم  جمهول حمل  ف��اروق  1-عمر   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ عظمت حيات من�ساب خان مالك وميثله : ان�سجام ال�سيد احمد حممد 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ب�سم ملف  امل�سابلي   قد  االأه��ديل 
النزاع 2017/49 نزاع تعيني خربة وندب خبري خمت�ض يف الدعوى والر�سوم 
وامل�ساريف واالت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/7/5   
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/254  مدين كلي 

امل��زروع��ي  جمهول  را���س��د علي  امل��دع��ي عليه / 1- احمد م�سبح  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ اكمل حممد �سيد احمد ع��ام��ر   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره = / 1350000 
درهم - والر�سوم وامل�ساريف .   وحددت لها جل�سة يوم االحد   املوافق  
2017/7/9   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1167  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-كراج برج العرب موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها/ حممد ابراهيم 
مريزا علي البلو�سي 2- حممد ابراهيم مريزا علي البلو�سي  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ م�سرف االإمارات اال�سالمي �ض م ع وميثله : جابر را�سد حممد جابر 
را�سد ال�سالمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
املدعي  وال���زام  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   831896( وق��دره  مببلغ 
التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  التاأخريية بواقع 9% وحتى  بالغرامة  عليهما 
فاأنت  Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق  2017/7/13    اخلمي�ض  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1921   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-العائالت للتموين والتجارة - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ اجنايت للتجارة - �ض ذ م م وميثله : روكز جورج حبيقه   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  عليها بان تدفع للمدعية ومبلغا وقدره 
)34.197 درهم( اربعة وثالثون الفا ومائةو�سبعة وت�سعون مع الفائدة القانونة بواقع 
12% �سنويا ت�سري من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. ت�سمني املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/7/2   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1205  جتاري كلي               

م  2-حم��د كامل  م  ذ   - العامة  للتجارة  املدعي عليه / 1-�سركة احمد �سريف  اىل 
ال�سيد ابراهيم الها�سمي 3- حممد ر�سا عبدالرحمن �سريف جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد - �ض م ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الئحة تثبيت االمر على عري�سة رقم 322/2015 
باال�ستئناف رقم  ال�سادر  الق�ساء  ق��راره مبوجب  واملعدل   ، حجز حتفظي جتاري 
املوافق   االث��ن��ني    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  جت����اري.   تظلم  ا�ستئناف   2016/329
2017/7/10   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
يف اإنذار عديل 2017/1/81657 

املنذر : احمد عبد الفتاح خلف خليل - م�سري اجلن�سية 
املنذر اليه : ابراهيم خمي�ض علي عبداهلل - اإماراتي اجلن�سية 
- انذار املنذر املنذر اليه باالنذار العديل املقيد بالرقم اعاله 

- مل يتم تبليغ هذا االنذار حيث ان القائم االعالن قام بطرق باب منزل املنذر اليه عدة 
مرات ويف  اوقات خمتلفة ومل يفتح - لذلك تعذر االعالن 

1- وحيث ان اإعالن املنذر اليه الثابت يف االنذار هو ذات العنوان الذي ورد بتحريات 
اجلن�سية واالقامة   2- وحيث ان املنذر يرغب يف اعالن املنذر اليه عن طريق الل�سق  

املنذر  اع��الن  على  املوافقة  �سيادتكم  م��ن  امل��ن��ذر  يلتم�ض   ، لذلك  اال�ستعالم   وم��رف��ق 
بقانون  ورد  ال��ذي  النحو  الل�سق على  اع��اله عن طريق  املذكور  العديل  باالنذار  اليه 

االجراءات املدنية 
بالوكالة  عن مقدم الطلب / ال�ضتاذ : حممد ال�ضيد 

طلب اإعالن بالل�ضق 
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3907   

املنذر : ح�سام ح�سني املبي�ض 
املنذر اليها : الروؤيا احلقيقية للتجارة - �ض ذ م م )جمهول حمل االقامة( 

ينذر املنذر املنذر اليها 
درهما  وخم�سون  الفاومائتان  ارب��ع��ون  �ستة  دره��م   46.250.00 وق��دره  مبلغ  ت�سديد  �سرعة   -1
وهو عبارة عن قيمة االق�سط االول امل�ستحق من بدل االيجار عن الفرتة  الواقعة بني تاريخ 
2017/3/1 وحتى تاريخ 2017/6/1 على ان يكون خالل مدة اق�ساها ثالثون يوما من تاريخ 

ا�ستالمكم لهذا االنذار 
2- يف حالة عدم التزامكم فاننا �سوف نقوم باتخاذ كافة االج��رات  القانونية �سدكم من اجل 
واالتعاب  وال��ر���س��وم  امل�ساريف  كافة  حتميلكم  م��ع  املحل  م��ن  واخالئكم  موكلنا  حقوق  حماية 
م�سافا اليها الفوائد القانونية ومطالبتكم بالتعوي�ض عن اال�سرار التي حلقت باملنذر ب�سبب 

امتناعكم عن تنفيذ التزاماتكم . 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3933   

املنذر : �سيد فقار ا�سرف 
املنذر اليه : اإك�سرتمي الدارة الفعاليات - �ض ذ م م 

جمهول حمل االقامة 
ن��ن��ذرك��م مب��وج��ب ه���ذا االن�����ذار ب�����س��رورة اخ���الء امل���اأج���ور و����س���داد القيمة 
االيجارية املرت�سدة يف ذمتكم مبلغ وق��دره 65000 دره��م خالل �سهر من 
تاريخ ن�سر بهذا االنذار ويف حالة عدم �سداد القيمة االيجارية املرت�سدة يف 
ذمتكم خالل �سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا االنذار �سن�سطر ا�سفني 

التخاذ كافة االجراءات القانونية �سدكم حلماية حقوق موكلنا. 
  الكاتب العدل

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2014/567  اإنابات جتارية      
- ت  التنفيذ رقم 1246/2013  االبتدائية يف  ابوظبي  اإنابة من حمكمة   : الق�سية  مو�سوع 

جتر - م ر - ت - اظ  طالب االعالن :   طالب التنفيذ : رامي دبا�ض 
املطلوب اعالنه / مطلوب اعالن العاجزين ال�سابقني:1-حممد قنرب عبداهلل مراد ال علي  
2-�سركة اي تي اأيه ملكو اليفاتور   3-األك�سندر ت�سرينوف   4-اولو جبيك جانيفي�ض فايزيف  
5-�سركة تتاري   6-نعمان عبدالقادرحممد احلميدان   7-ك�سب الإدارة العقارات  8-�سيفا 
دفاريكيا  9-جنيل انتوين جون - جمهول حمل االقامة  مو�سوع االعالن :  نعلنكم بانه مت 
احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن  - �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم 
االر�ض : 22 - ا�سم املبنى : برج االمريه - ارقام الوحدات : 7704/4209/2904  - �سقة �سكنية 
- املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�ض : 26 - ا�سم املبنى : ايليت ريزيدين�ض - ارقام الوحدات 

: 7303/1109 ، وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )2.904.539.80( درهم 
رئي�ض الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
    يف الدعوى رقم 2017/168  مدين كلي - دبي 

املدعي عليها : زهرة حممد احمد            0555522425
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خربا هند�سيا بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من املدعية 

/ حليمه بي داود مبارك   
يوم  عقده  امل��ق��ررة  اخل��ربة  اجتماع  بح�سور   / قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 
الثالثاء  املوافق 2017/7/4  ال�ساعة 15 : 1 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي 
- املمزر - خلف ال�سين�سري مول - جممع التاون �سكوير - بجانب فندق املوفنبيك - بناية 

الريحان - ط 4 - مكتب 421 
بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات  املحدد واح�سار  باملوعد واملكان  يرجى احل�سور 
بانه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة 

لها قانونا  لال�ستف�سار االت�سال اال�ستاذة : �سعاد  0508045120 /  ت : 04-2546347
د/ م�سطفى بن علي �ل�سرياين - �خلبري    

اإعالن بالن�ضر 
للح�ضور  اأمام اخلربة 

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�ضية رقم 2017/2677   م�ضتعجلة    ال�ضارقة        

اىل املدعى عليه / حممد عبداهلل املال - اإمارات اجلن�سية 
حيث ان املدعي / منى بنت فليح اجلادر العنزي - �سعودية اجلن�سية  

قد اقامت عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، وتطالب فيها بندب 
خبري هند�سي تكون مهمته القيام باملهمة الواردة بالئحة الدعوى ، باال�سافة للر�سوم 

وامل�ساريف. 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )دائرة االأمور امل�ستعجلة( يف متام ال�ساعة 
الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2017/7/9 - وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
قلم الكتاب 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اخطار بالن�ضر 
اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 906 ل�ضنة 2017     

اىل املحكوم عليها / خديجة علي جمبل عنرت ال علي  
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدارية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 115988 درهم  باال�سافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع 4%  من تاريخ 2016/2/2  وحتى متام ال�سداد  
ل�سالح املحكوم له /درا التمويل - �ض م ع  

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر  

ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر 
الق�سية يف غيابك

رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/123 مدين جزئي                                                   

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  مزهر   ابراهيم  جيماميا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمدان  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/3/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ال�سام�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اوال بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي حمدان 
الف  وثالثون  )ت�سعة  دره��م   39.149.27 مبلغ  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سام�سي 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وع�سرون  و�سبعة  درهم  اربعون  وت�سعة  ومائة 
ب�سحة  ثانيا  به  املق�سي  الدين  ا�سل  تتجاوز  اال  على  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2016/57  حجز حتفظي مدين والزمت املدعي عليها بالر�سوم 
وامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/957  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-انو�سا لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 2-هارون الر�سيد ميان 
عبد احلميد  3-ميان حممد ادري�ض ميان عبد احلميد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف عجمان /�ض م ع وميثله : حبيب حممد �سريف عبداهلل املال -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن  
مببلغ وقدره )9900000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و �سمول احلكم 
املوافق  2017/7/12   املعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء   بالنفاذ 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1110  جتاري كلي               
اىل املدعي عليهم / 1-جلوبال باور تيك للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-�سابور زنكنه 
احلمادي   مو�سى  ها�سم  4-ك��ف��اي��ه  م  م  ذ   - العامة  للتجارة  املي�سور  �سركة   -3 خ��اين 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبيه وميثله: 
من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   9.160.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء  املوافق  2017/7/12  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

 اعادة اعالن بالن�ضر        
 يف  الدعوى 2017/1671  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-راخ��ى كوبا الكري�سنا بهاتيا  جمهول حمل االقامة مبا 
نا�سر مال اهلل   : �سركة م�ساهمة عامة وميثله   - الهالل  املدعي/ م�سرف  ان 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  غ���امن    حممد 
املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   59953.90( وقدره  عليها مببلغ 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/7/11  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/964  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-انبارا�سو ميالبااليام �ساجنابيالي �ساجنابيالي 2-�سركة ايه يف 
تي ايه �سي للمعدات ال�سناعية - ذ م م 3-فاجريا بريانتي �سولومون  جمهويل حمل 
�سعيد   : م وميثله  م  ذ  - �ض  ال�سخور  �سركة اخلليج لهند�سة  املدعي/  ان  االقامة مبا 
مبارك عبيد اأحمد الزحمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم مببلغ وقدره )700000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  والفائدة  12% من تاريخ  
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/3  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/3912  عمايل جزئي             
مبا  االقامة  حمل  جمهول  اي�ست    ميدل  ماريتيم  انرتتك  عليه/1-  املدعى  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  فا�سل   حممد  فا�سل  امل��دع��ي/حم��م��ود  اأن 
وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16518 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )MB170743711AE(  وحددت 
 : بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة     2017/7/5 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/3907  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ال ا���س��ك��اف��ول��د ل��ت��ج��ارة م����واد ال��ب��ن��اء - ���ض ذ م م - فرع   
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ح�����س��ني ر���س��ا قي�سر ب��روي��ز   ق��د اأقام 
 13019( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
ال�سكوى  وامل�ساريف  رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
املوافق  االرب����ع����اء   ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB171660691AE(
فاأنت مكلف  ل��ذا     Ch1.A.1  : بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/7/5
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/4100  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- �سبكرتم انوفي�سنز - �ض م ح   جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي/م�سطفى عثمان خان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )74800 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
املوافق 2017/7/18   الثالثاء   لها جل�سة يوم  وامل�ساريف.   وح��ددت  والر�سوم 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا     Ch1.A.1  : بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  االأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2673  عمايل جزئي             

م   م  ذ  �����ض  ال���ع���ام���ة -  ل���ل���ت���ج���ارة  ع��ل��ي��ه / 1-ج����ب����ال االط���ل�������ض  امل����دع����ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / زي��ف��ا م��ال��ي��ك��وف��ا   ق��د اأق����ام عليك 
 196840( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )3000  وت���ذك���رة  دره����م( 
االثنني    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB170084929AE(ال�سكوى
فاأنت  لذا    Ch1.A.2  : بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/7/10   
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/5090  عمايل جزئي             

االقامة  امل��ب��اين  جم��ه��ول حم��ل  لتنظيف  1-ال�����س��ن��اف��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د حم��ي ال��دي��ن م��ك��ال���ض ال��رح��م��ن   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18810 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB173186638AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2  : بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/7/11 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/4354  عمايل جزئي             

���ض ذ م م  جمهول حمل  ا���ض للمقاوالت -  امل��دع��ي عليه / 1- ج��ي ج��ي  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / غ���الم م��رت�����س��ى حم��م��د اع���ظ���م   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )12292 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
ال�سكوى)MB1720802AE( وحددت لها جل�سة يوم االحد    املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2  : بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة    2017/7/9
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1972  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-الديرة لالعمال الفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / خالد احمد ي�سن الكومي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )30465 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 )MB170491468AE(ال�سكوى ورق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�ض   8.30 ال�ساعة     2017/7/13 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2  : بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1206  جتاري جزئي              

اىل اخل�سم املدخل/ 1- ا�ض ان بي براند�ض �ض ذ م م )التي تعمل حتت 
املدعي/  ان  ات�ض( جمهول حمل االقامة مبا  ذا  اميكا �سمن فندق  ا�سم 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  االوروب����ي����ة ل��الغ��ذي��ة ال��ب��ح��ري��ة - ����ض ذ م م  ق���د 
ومو�سوعها املطالبة  مببلغ وقدره =/12902 درهم - والفائدة والر�سوم 
ال�ساعة  املوافق 2017/7/4  الثالثاء  وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1215  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1-االجتاهات لتجارة الوقود - �ض ذ م م 2-�سيخ حممد �سريف دركا�ض 
كونهي احمد /ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير االجتاهات لتجارة الوقود - ذ م م وب�سفته 
�سامن �سخ�سي للقر�ض 3-كو�سي للنقل العام - �ض ذ م م - ب�سفتها �سامنة للقر�ض  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك برودا وميثله : �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ 
وقدره )19749656.90 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التحفظي.    وتثبيت احلجز  كما  التام  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2017/7/10 امل��واف��ق  االثنني 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 
   يف  الدعوى 2017/180 مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1-ميلينيوم للحديد واال�سالك - �ض ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م وميثله : 
بدر حممد علي القرق  - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
العقد املربم بني املدعي واملدعي عليها االوىل والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
2583774.99 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء  املوافق  2017/7/4 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/151  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ ���س��ده/1- اك��ا���ض ك��وت��اري ا���س��وك م��ال ك��وت��اري 2-ك��ان��ت��ي الل جامنادا�ض 
فادهاديا  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك العربي املتحد �ض م ع 
وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/6/11  
تاريخ  من  �سهر  خالل  دره��م   )2.000.000( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم 
التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإالبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املادة 295 من قانون االجراءات املدنية )نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج 
املبنى : وي�ست هاين�ض 3- رقم  ا�سم  املبنى : 7-  التجاري - رقم االر���ض : 11- رقم 

العقار : 9602 - رقم الطابق : 36- امل�ساحة : 144.37 مرت مربع(  
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/150  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �سده/1- اكا�ض كوتاري ا�سوك مال كوتاري 2-كانتي الل جامنادا�ض فادهاديا  
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك العربي املتحد �ض م ع وميثله : 
اعالنكم    2017/6/11 بتاريخ  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  ربيع اخلظر  عبيد  م��وزة 
ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )3.300.000( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف 
امل��ادة 295 من  لن�ض  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  واإالبيع  اأع��اله  التنفيذ 
قانون االجراءات املدنية )نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
االر���ض : 11- رقم البلدية : 465-346 - رقم  املبنى :7 ، ا�سم املبنى :  وي�ست هاين�ض 

3- رقم العقار : 9602 - رقم الطابق : 36- امل�ساحة : 144.37 مرت مربع(  
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     

   يف  الدعوى 2017/131    تظلم �ضرعي               
اىل املتظلم �سده / 1- رمي �سميح زبن  جمهول حمل االقامة مبا اأن التظلم 
باقر  العي�سوي وميثله : خمتار حممد  /�سهري حممود يحيى حممد حلمي 
غ��ري��ب   ق��د اق���ام عليك التظلم امل��ذك��ور اع���اله وم��و���س��وع��ه الئ��ح��ة  تظلم.   
�سباحا   11.00 ال�ساعة    2017/7/3 املوافق  االثنني   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة رقم )1(  لذا 
بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1594   تنفيذ جتاري  
م  جمهول  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  اوي�س�ض  ا�سرتيد  املنفذ �سده/1-  اىل 
العام  ال��ربي  للنقل  �سرحد  التنفيذ/باك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
-  �ض ذ م م وميثلها ال�سيد/ �سمري خان �سمند خان -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8560( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/456   تنفيذ مدين  
بورا   كانداتيل  ابوبكر موندا كونديل  املنفذ �سده/1- جابر  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سم�سة حممد �سامل  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )4299( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2015/791   تنفيذ مدين  
اهلل   ج��ار  ال  نا�سر  ب��ن  ب��ن حممد  اهلل  ج��ار  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق وميثله 
: را�سد حممد �سعيد بوج�سيم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )82656711( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16546/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها :  بثينه حممد ال�سبلي  - تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ 
وقدرة )27،526.00( درهم نتيجة االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
�سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد 
 A /املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 8368/ خ�سو�سي
/ عجمان ( من نوع ) هوندا اكورد  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16493/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  امري عبا�ض فااليبو بارراميل حممد حممد   
نتيجة  دره��م   )37،171.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر    
بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  االإخالل ب�سداد 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 84493/ خ�سو�سي/ 15 / اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كوروال 1.6 
_ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
  الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16497/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها :  رائد الدق�ض للتجارة العامة   .    
نتيجة  دره��م   )33،098.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  االإخالل ب�سداد 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _  6 اي��ه  اودي   ( ن��وع  م��ن   ) ال�سارقة   /  2 68434/ خ�سو�سي/   ( رق��م  ال�سيارة 
اأي  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16547/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر   الديب.   :  خالد عبدالقادر من�سور  اإليه  املنذر 
�سداد مبلغ وقدرة )11،512.00( درهم نتيجة االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية 
املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر 
املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 83354/ خ�سو�سي/ 13 / 
اأبوظبي ( من نوع ) هايونداي  النرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة
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العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2197  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-روبريت�ض خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /جاويد اقبال حممد بخ�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )9757 درهم( وتذكرة عوده او ما يقابلها مبلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB169120817AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/7/2  االح��د  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3669  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توا�سي غورميت كاترينغ �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد ح�سن الكبري خان زين العابدين خان  قد اأقام عليك الدعوى 
عوده  وتذكرة  دره��م(   32956( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb171865548ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم االرب����ع����اء امل��������واف��������ق:2017/7/12 ال�����س��اع��ة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3031  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مالزم ح�سني لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد ر�سوان حممد هاجي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13350 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB170392734AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:امل��واف��ق:2017/7/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة لها جل�سة يوم االحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3864  عمايل جزئي
االقامة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  االيل  احلا�سب  لتجارة  1-رح��ي��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي /فهيم �سوكت علي بت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وتذكرة  دره���م(   16000( اج��م��ايل  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
العماليى  ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف  بالر�سوم  وال��زام��ه��ا  دره���م(   600( بقيمة  ع���وده 
رقم:MB172167034AE  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/7/5 
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/488  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فتن�ض بالنت )فرع( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد امام 
ابراهيم عثمان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل 
الدعوى واعالن املدعي عليها ب�سورة من الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  دره��م(   2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )32220( اجمايل 
االربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    mb167714092ae:العمالية ال�����س��ك��وى  رق���م 
املوافق:2017/7/5 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3777  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ن�سور البحر خلدمات احلرا�سة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد غل حليم خالد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )9696 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وحددت    AE170758144MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم 
امل��واف��ق:2017/7/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا  جل�سة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2365  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ذا برفي�سيونال ف�سيلتيي�ض �سرفي�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد اه�سر برامنيك جوهر الدين برامنيك  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34134 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  mb169085569ae/2017:1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
ال�������س���اع���ة 8.30 �ض  امل�����������واف�����������ق:2017/7/5  ي������وم االرب������ع������اء  ل���ه���ا ج��ل�����س��ة  وح��������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3402  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الك��ي باث خلدمات تنظيف املباين ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ���س��ري��ف   /ن�سيم ح�سن حممد  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12135 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB170111522AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���ض   8.30 ال�ساعة   2017/7/4 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4751  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كلثوم دروي�ض لتجارة اال�سماك �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عبداملجيد   ريا�ض  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15.000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172959070AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
القا�سي لذا  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/7/5  لها جل�سة يوم االربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4115  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال ابروفيد خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  االقامة مبا ان املدعي /ريتا جاكوب امبوي  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )4320 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172870284AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/5 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4754  عمايل جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  التنظيف  خلدمات  1-بونو   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /�سوكت علي خان لياقت علي خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  عودة  وتذكرة  درهم(   14.493.8( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173392162AE  وحددت 
القا�سي  8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/7/5  االربعاء  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4037  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ديلز  1-ك��ري��زى   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خاتون   /نفي�سة  املدعي  ان  مبا  االقامة 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18109 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb169024738ae  وحددت 
القا�سي  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/7/4  الثالثاء  لها جل�سة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4376  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ا�ض ا�ض خلدمات حرا�سة االبنية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /غالم مرت�سى حممد يو�سف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172742313ae  وحددت 
القا�سي  8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/7/5  االربعاء  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/7545  عمايل  جزئي 
املدعي/احمد  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ماربيال  عليه/1-مقهى  املدعي  اىل 
بتاريخ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  ال��ق��ا���س��ي  اح��م��د  ج��م��ال 
2017/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/احمد جمال احمد القا�سي بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )46640 درهم( وبتذكرة العودة لوطنه عينا 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف 
. حكما مبثابة  املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات  واعفت 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/8561  عمايل  جزئي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  العامة  ان للتجارة  اي�ض  اىل املحكوم عليه/1-ام 
الدعوى  يف    2017/5/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/حممد ر�سوان عبدال�سالم  بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
نقدا ما مل  او قيمتها  العودة اىل موطنه  دره��م( وتذكرة  للمدعي مبلغ )30848 
من  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1488  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-الطاحونة الذهبية لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
يف    2017/5/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/عبدال�سالم حممد عبدال�سالم رزق  بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )2085 درهم( وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  منها ورف�ست عدا ذلك من طلبات 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5041  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة مباين دملا للمقاوالت العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /زاهد ح�سني حممد اليا�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   3474( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB172294466AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/9 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4488  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-موؤ�س�سة م�ساريف ابها التجارية جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عفيفي مو�سى عبدالعليم ابو زيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )61308 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172114882AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4456  عمايل جزئي
االقامة  ����ض.ذ.م.م )ف��رع( جمهول حمل  ا�ستوديو  1-ان��زو  املدعي عليه /  اىل 
مبا ان املدعي /لطيفة كردودي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )15750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173332982AE  وحددت لها 
لذا  القا�سي  ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/7/5  االربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4142  عمايل جزئي
�سركة  عبدالغفور  ابراهيم  ملالكها  افينيو  باي  نونو  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /كامران رحيم  الواحد  ال�سخ�ض 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالرحيم   م��ال��ك 
والر�سوم  دره��م(   2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   11.430.5( وقدرها  عمالية 
وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�ساعة 8.30 �ض 
مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3990  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االبراج املا�سية لالعمال الكهروميكانيكية والتك�سية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /كاجنا�ساباي باالني�سامي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12859 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171702055AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   3000(
ال�����س��اع��ة 8.30 ���ض مبكتب  امل�����واف�����ق:2017/7/5  ي���وم االرب���ع���اء  وح����ددت ل��ه��ا جل�سة 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4694  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى نغم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
يون�ض فالحي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )16890 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
يوم  جل�سة  لها  وحددت    MB173887582AE/2017:ال�سكوى رقم 
االربعاء املوافق:2017/7/5 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2551  عمايل جزئي

ان  الفنية جمهول حمل االقامة مبا  املدينة لالعمال  املدعي عليه / 1-منر  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  نبي   غ��الم  اعظم  /حممد  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   10092( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB168505010AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
امل��واف��ق:2017/7/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا  جل�سة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1378  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  عامل  خور�سيد  ح�سني  كري  عليه/1-عامل  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )اثنتا  بان  املدعي عليها  بالزام  ���ض.ذ.م.م   البناء  هاملتون�ض العمال 
او قيمتها نقدا مامل يكن  العودة اىل وطنه  ع�سر الف وخم�سمائة واثنني دره��م( وتذكرة 
وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16548/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  زي�سان احمد خمتار احمد  .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )4،828.00( درهم نتيجة االإخالل 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
 ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 
واملمولة   ) �سالون   _ تيدا  ني�سان   ( ن��وع  من   ) ابوظبي   /  10 خ�سو�سي/   /28604

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16542/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  عالء عربي عثمان علي     .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )9،132.00( درهم نتيجة االإخالل 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
 ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 
54368/ خ�سو�سي/ 13 / اأبوظبي ( من نوع ) كيا ريو  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16495/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد ار�سد غالم حممد   .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )32،674.00( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 61149/ خ�سو�سي/ 2 / اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري _ 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
يف الدعوى رقم 1604 /2016 ا�ضتئناف جتاري 

ال�سادة / امل�ستاأنف: �سركة �سيد جعفر للتجارة العامة  ذ.م.م     املحرتمون
فاك�ض رقم : 2503829 - 04     دبي – االإمارات العربية املتحدة

»املو�سوع : اإحالة الدعوى اإىل اخلربة يف الدعوى رقم 1604 /2016 ا�ستئناف جتاري«
امل�ستاأنف :  �سركة �سيد جعفر للتجارة العامة ذ.م.م

امل�ستاأنف �سدهما : 1. بنك االمارات دبي الوطني     2. خمتار ديالو
»يعلن اخلبري / الدكتور: عقيل حممد هادي ح�سن الهادي، واملعني من قبل حمكمة ا�ستئناف دبي خبرياً م�سرفياً يف 
الدعوى رقم 1604 / 2016 ا�ستئناف جتاري، واملقامة من امل�ستاأنف / �سركة �سيد جعفر للتجارة العامة ذ.م.م وتنفيذاً 
للمهمة فاإن امل�ستاأنف �سده الثاين / خمتار ديالو مدعو حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية ب�سخ�سه اأو بوا�سطة وكيل 
معتمد منه، واملقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق 22/ 6/ 2017 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً مبقر مكتب اخلبري 
 – – بجوار �سركة املالحة العربية وفندق رح��اب روتانا  – بناية الو�سل بزن�ض �سنرت  – بور�سعيد  الكائن يف دي��رة 
الطابق التا�سع – مكتب رقم )902( – هاتف: 2954833-04، فاك�ض: 2955990-04 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور 

يف املوعد املحدد اأعاله .  
 اخلبري امل�ضريف    
د. عقيل حممد هادي ح�ضن

اإحالة الدعوى اإىل اخلربة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16545/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  عامر حكيم �سديقي عبداحلكيم     .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )8،386.00( درهم نتيجة االإخالل 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
 ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 
78275/ خ�سو�سي/ M / دبي ( من نوع ) ني�سان التيما S 2.5 _ �سالون ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16496/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  فادي حممد �سعيد �سالح   
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )81،830.87( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 13260/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) كيا �سبورجت  _ 
ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16544/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد عبداهلل حممد �سكندر علي     
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )21،473.91( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 79836/ خ�سو�سي/ 5 / اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كوروال 1.8 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  _ �سالون 

من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16549/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �سان �سالمه منزل حممد نظري  .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )16،017.00( درهم نتيجة االإخالل 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
 ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 
58789/ خ�سو�سي/ ابي�ض / ال�سارقة ( من نوع ) ني�سان تيدا _ �سالون ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16541/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  عمران حو�سن باليت ح�سني    .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )53،298.00( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كوروال  ال�سيارة رقم ) 58132/ خ�سو�سي/ 12 / 
1،6  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16543/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد اليا�ض حممد ح�سني    .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )59،664.00( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 83465/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) ني�سان تيدا _ 
هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 
رقم )16498   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليه : عدنان نور �ساكر .    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )80،833.00( درهم نتيجة االإخالل 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
 ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 
واملمولة   ) ازيرا _ �سالون  نوع ) هايونداي  /اأبوظبى( من  11362/ خ�سو�سي/12 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )16540/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حمفوظ �ساكابات    .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )21،840.00( درهم نتيجة االإخالل 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
 ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 
86052/ خ�سو�سي/ 12 / ابوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري _ �سالون ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22 
اإخطار عديل بالن�ضر 
رقم ) 13420  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد جنيب باليكال    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )46،400.00( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 88034/ خ�سو�سي/ 2 / ال�سارقة ( من نوع ) تويوتا كوروال 1.8 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  _ �سالون 

من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب  العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3911   

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا( 
�ملنذر �ليه : بيجو كويات د��سان باني�سى كونومال - �سفته �مل�ستاأجر -    )جمهول حمل �القامة(

 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2163  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ات�ض  ايه  اف  اي  ان  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ك��ي  قد  ا���ض  التنفيذ/االمني  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )9533( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2159  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ات�����ض  اي��ه  اف  اي  ان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
���س��دام حممد  التنفيذ/حممد  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
جالل الدين  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9536( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2032  تنفيذ عمايل 

االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  م��ره  جنمة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��اي��ل��ني ت���ادمي���ون م���ريان���دا  ق��د اأق�����ام  عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)11747.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )1005( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/211  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مطعم ال�سوكة الذهبية �ض.ذ.م.م فرع جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فياليودهان �سينان ايابان  قد اأقام  عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )32603(
مبلغ )2484( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1994  تنفيذ عمايل 
ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اي�ست  م��ي��دل  تكنولوجيز  ي��وت��و  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:خالد  م���وؤذن  التنفيذ/رمي  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
حممد �سعيد بوج�سيم  قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )170806( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )7431( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/361  تنفيذ �ضرعي 
جمهول  تايرو  �سيمون  �سيلفي�ستري  ت��اي��ورو  ايلفي�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ت��اورو وميثله:ريا�ض  الفي�ض  التنفيذ/�ساريتا  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام   قد  الكبان   حممود  عبداملجيد 
اعاله لتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:169/2014 احوال نف�ض غري 
للر�سوم  �سامال  دره��م   )367.371( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  م�سلمني 
املحكمة  ف��ان  م��ن��ط��وق��ة.  وعليه  وف��ق  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  وامل�����س��اري��ف 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1316  جتاري كلي

�سافيو  روب���ني   -2 �����ض.ذ.م.م  لل�سياحة  الن��د  ف��ريى  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ض.م.ع  الهالل  م�سرف  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  رميو�ض  روالن��د 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  بن عمري  يو�سف حممد علي  وميثله:خليفة 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )1.044.235.91 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/364  مدين جزئي
امل��دع��ي عليه / 1- رج��ائ��ي �سيد علي ع��ب��دال��رح��ي��م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ���س��ون  ه��وجن  امل��دع��ي/زه��ي��ز  ان 
 2013 موديل  احمر  �سالون  ف��ورد  ن��وع  من  له  اململوكة  ال�سيارة  بت�سليم  عليه  املدعي 
رقم:B51080 و�سداد مبلغ وقدره )13.500 درهم( لقاء املخالفات التي قام بارتكابها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة )وجميع الطلبات يف الئحة الدعوى(.  وحددت 
 Ch 1.B.10 لها جل�سة يوم االثنني   املوافق  2017/7/3   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/698  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بي�سنو بر�ساد جوراهاري بي�سوياي  جمهول حمل االقامة مبا 
عبدالغني  ال��ك��رمي  املتويف/ف�سل  ورث��ة  وم��ن  وال���دة  ب�سفتها  بيغم  امل��دع��ي/ع��اي��دة  ان 
وميثله:عدي تقي هادي القزويني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )200.000 درهم( على �سبيل التعوي�ض عن اال�سرار املادية 
واملعنوية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% �سنويا من تاريخ �سريورة 
احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/7/5   
اأو من ميثلك  Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/230  عقاري كلي

جمهويل  ايفر�ست  جون  �ساميون   -2 انرتبراي�سز  برويارتي  1-مينك   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / فيا�سي�سالف ايجوروف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
حي   - العاملية  املدينة   - دب��ي  ام��ارة  الكائن  )امل��ح��ل(  املبيع  العقار  ملكية  بتثبيت  املطالبة 
، ال 12( للمدعي وذلك بالق�ساء ب�سحة ونفاذ مذكرة التفاهم املربمة  اليونان )ا�ض - 6 
بينهم املوؤرخة:2008/12/1 �سند البيع احلا�سل بني طرفيه والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب 
الدعوى( وحددت لها جل�سة يوم االثنني  )جميع الطلبات مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة 
املوافق 2017/7/3   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1801  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ي��ورو موفري�ض انرتنا�سيونال ���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/يونيباك النتاج احلاويات وال�سناديق الكرتونية  وميثله:عبداهلل ح�سن 
بان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  طاهر  احمد 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )78440(  توؤدي 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
واالتعاب .وحددت لها جل�سة يوم  االربعاء املوافق 2017/7/5 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.12

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1829  جتاري جزئي
املدعي/ ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �ساه  ح�سني  �ساجد  1-�سيد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 

اع��ج��از غ���الم غ���الم ح�����س��ني  ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ع��ل��ي ���س��ال��ح ن��ا���س��ر امل��ازم��ي ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )217000( درهم والر�سوم 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم  االثنني املوافق 2017/7/3 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على االأقل ، علما بانه مت  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/992  ا�ضتئناف مدين    
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ح�ساين   �سامية   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / �سركة ميثاق للتامني التكافلي �ض.م.ع - فرع دبي وميثله:علي 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 773/2016 مدين جزئي بتاريخ:2016/10/4     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/7/16 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2017/632  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-فندق رفيع ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/رو�ستار لل�سياحة 
بان  ذ.م.م(  رفيع  )فندق  عليه  املدعي  بالزام  �سالح  جوياياف  رفيق  قانونا  وميثلها  ذ.م.م 
يوؤدي للمدعية )رو�ستار لل�سياحة ذ.م.م( مبلغ وقدره )250000( درهم والفائدة بواقع %9 
�سنويا من:2017/2/13 وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/699  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سريي بانوىل 2- اديلي عماري مفوم 3- �ساه احلميد نال حممد 
�سيد 4- ادي�ض عامل جينا جيبريمي الدين  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ عالديه 
بيغم ب�سفتها من الورثة ووالدة املتويف مري ن�سار علي وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر 
بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد  ال�سايغ  
والفائدة  املدعني  ل�سالح  دره��م(   150.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بينهم  فيما  والتكافل 
القانونية بواقع 9% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
Ch 2.E.21 لذا  جل�سة يوم  االحد املوافق  2017/7/9   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1996  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- املزروعي للخدمات الهند�سية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ساتنام �سينغ موهان �سينغ  قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )18683( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )1399( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1982  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- فالي ميديا للدعاية واالع��الن ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممود احمد حممد �سعيد خ�سر  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )44977(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة اىل مبلغ )3093( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2065  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مطعم مريزا حممد �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق���ام  عليك  ق��د  زي��ب م��ع��روف   التنفيذ/عامل  ان ط��ال��ب  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6480( 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1722  جتاري جزئي
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاوالت  ناجارجونا  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
�سعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  ذ.م.م  العازلة  امل��واد  ملقاوالت  واتر�سيل  املدعي/�سركة  ان 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الكتبي قد  عبداهلل بن هويدن 
عليه مببلغ وقدره )475.015.55( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بقيمة 12% من اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق 2017/7/2 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/1786  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة ج��ول��د اي��ه اي��ي م.د.م.������ض جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/طارق حممود علي احمد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )451.330( درهما 
. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/31 ال�ساعة 08.30 �ض 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
احلكم  ف���اأن  تخلفك  ح��ال��ة  ويف   ، االأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

�سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1325  جتاري كلي

���ض.ذ.م.م 2- ح�سن حممود عبدربيع - ب�سفته  اىل املدعي عليه / 1- �سركة ت�سييد انتري يرز 
مديرو �سامن ل�سركة ت�سييد انتري يرز ���ض.ذ.م.م 3- رافت عي�سى احمد بدر - ب�سفته �سريك 
و�سامن ل�سركة ت�سييد انتري يرز �ض.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك االحتاد 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  لوتاه  �سلطان علي  ���ض.م.ع وميثله:فهد  الوطني 
التي ح�سلت  امل�سرفية  الت�سهيالت  قيمة  دره��م   )734798( وق��دره  عليهم مببلغ  املدعي  بالزام 
عليها املدعي عليه االوىل ب�سمان وكفاله املدعي عليه الثاين والثالث والر�سوم االداريه والفوائد 
احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  املرتتبة 
يف:2017/5/17 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/10 ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
  يف الدعوى رقم 2017/1680 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهما/1- تنوير من�سور للتجارة �ض.ذ.م.م 2- تنوير من�سور 
من�سور احمد جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي 
اال�سالمي �ض.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار   قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1717281.22( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

  يف الدعوى رقم 2017/1569 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- حممد جابر حممد مر�سد جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/هدى ابراهيم عبيد ال�ساعر ال علي وميثله:�سعيد 
جمعه �سعيد ال�سويدي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9050( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة 2- ف�سخ العقد املربم بني طريف التداعي.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/274  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-زبري عبدالعزيز جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة مارينا 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الكتبي قد  ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  تريي�ض 
وق��دره )813.122(  الوحدة مبلغ  �سراء  باقي ثمن  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة 
الغرامات بواقع 36% �سنويا اي مبلغ وقدره )446.500(  درهم وال��زام املدعي عليه ب�سداد 
درهم وب�سداد ماي�ستحق من غرامات كذلك اعتبارا من تاريخ:2017/2/14 وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/9   
ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/992  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عبدالر�سا غالم مومني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ابراهيم احمد خالدي وميثله:حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي قد اأقام عليك 
درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )20057465(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/950  جتاري كلي

والعنرب  العود  بيت   - القر�سي  �سامي  عبدال�سمد  حمالت  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
القر�سي جمهول حمل  غ��امل  بن مظفر بن حممد  �سامي   -2 ذ.م.م  دب��ي  ف��رع  والعطور 
االقامة مبا ان املدعي/ليفانت كتور �ض.ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر 
�سدهما  املطلوب  بالزام  اداء  امر  با�سدار  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بالت�سامن والتكافل باداء مبلغ وقدره )2.000.000( درهم للطالبة والفوائد بواقع %9 
الر�سوم  اىل  باال�سافة  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2016/7/28  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من 
 2017/7/3 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ض   09.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/1080  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-الروؤية امللكية لل�سياحة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/مطعم الريحان �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ 
لها  املحاماة. وح��ددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  درهم  وق��دره )708.656( 
 Ch 2.E.21 جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، االأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1052  جتاري كلي

���ض.ذ.م.م 2- حممد ر�سا علي  العامة  الغرب للتجارة  املدعي عليه / 1- مرجان  اىل 
يادكاري 3- امري قربان كاظمي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات 
اأقام عليك  ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره 
)1658063 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية االتفاقية 
بواقع 17% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2017/7/6 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1083  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة �سهرب للتجارة ���ض.ذ.م.م 2- وحيد فتح اله مرادي �سهرب 3- 
�سركة �سيادي التجارية ذ.م.م 4- �سيد مهدي �سيد �سالح علوي تهراين 5- متني للكمبيوتر 
�ض.ذ.م.م 6- علي علي اكرب نيك رو�سن متني جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
اأقام  قد  القا�سم  حممد  احمد  حممد  وميثله:ابراهيم  الرئي�سي(  )الفرع  اي��ران  �سادرات 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره 
)12614088.40 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية االتفاقية 
بواقع 15% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/2/9 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/987  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- منجرة بورما ذ.م.م 2- مادينا ح�سن �سادق 3- عبا�ض ح�سن �سادق 
4- م�سبح الكندي م�سبح الكندي املرر جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ ربيع احمد 
الدعوى  اأق��ام عليك  العو�سي وميثله:حممود ح�سني علي احمد قد  ربيع حممد �سريف 
يوؤدوا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  بينهم  فيما  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   530.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
اال�ستحقاق املوؤرخ يف:2015/7/6 وحتى متام ال�سداد والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق 2017/7/3  االثنني  يوم  لها جل�سة  املحاماة.   وح��ددت 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1047  جتاري كلي

امل��دع��ي عليه / 1- ع��ادل حممد علي بابكر جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي/ الرحبي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يدفع 
للمدعية مبلغ وقدره )5101300 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
لها  وح���ددت  واالت��ع��اب.    وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  اال�ستحقاق 
 Ch 2.E.21 جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/6 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3928   

املنذرة : اآر ات�ض يف انرتنا�سيونال جرنال تريدينغ - �ض م ح - را�ض اخلمية 
املنذر اليها : �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية - دبي - ذ م م 

)جيمو�ض - دبي ( )جمهول حمل االقامة( 
املو�سوع / انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 2.553.018 درهم 
)مليونني وخم�سمائة وثالثة وثالثون الف وثمانية ع�سر درهم( 

وثالثة  وخم�سمائة  )مليونني  دره��م   2.533.018 مببلغ   للمنذر  الوفاء  ب�سرعة  ننذركم  فننا  وعليه 
وثالثون الف وثمانية ع�سر دره��م( املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة ، وذلك خالل خم�سة ايام من 
تاريخه ، ويف حال امتناعكم فننا �سنقوم باتخاذ االجراءات القانونية قبلكم واللجوء اىل اجلهات املعنية 

والق�ساء للمطالبة بالزامكم ب�سداد ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.   
  الكاتب العدل

العدد 12053 بتاريخ 2017/6/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03324/2017 / �ضكني   
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/03197/2017  �ضكني- ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده :  يورو موفري�ض انرتنا�سيونال - �ض ذ م م
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1-  الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل
2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 10.000 درهم القيمة االيجارية للفرتة من 
2016/10/21 ولغاية 2017/3/20 وما ا�ستجد من اجر من تاريخ 2017/3/21 وحتى 

االخالء الفعلي والزامها باح�سار �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
املرجتعة.  لل�سيكات  كغرامة  قيمة  دره��م   1000 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام   -3 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
تاريخ  من  يوم  ع�سر  خم�سة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية



نوربريت  االأملاين  يقول  العظام"،  فيخرتق  قدمي  يف  م�سمارا  يدق  اأحدا  اأن  لو  كما  باالأمل  "اأ�سعر 
َبلت�َسر الذي يعاين من مر�ض مهماز العقب منذ زمن طويل.

امل�ساب بهذا املر�ض ال يرى �سيئا وال يتح�س�ض �سيئا يف منطقة االأمل، لكّنه ي�سعر باالأمل. 
الت�سخي�ض باالأ�سعة يظهر املهماز على �سكل اأنف عظمي، وال يعود االأمل اإىل امل�سمار نف�سه، اإمنا اإىل 

االلتهاب املزمن يف الوتر الع�سلي الذي يحمي باطن القدم من االإ�سابة باجلروح. 
وعندما يلتهب الوتر فاإن اجل�سد يحاول تو�سيع باطن القدم كتعوي�ض، وكذلك عرب التكّل�ض، فين�ساأ 

املهماز اأو امل�سمار. 
ذهب نوربريت بلت�سر اإىل طبيب العظام االأملاين ِغرْيت ليفينغ الذي و�سف له اأدوية م�سادة التهاب 

الوتر الع�سلي، وي�سف طريقة العالج قائال:
 "يف البدء كان العالج بوا�سطة االأدوية امل�سكنة لالآالم وامل�سادة لاللتهابات وهذه هي القاعدة لكل 

طريقة معاجلة تالية". 

�لنعل �لطبي و�لعالج �لطبيعي 
القدم  ي�سند  الأن��ه  الع�سلي  الوتر  اآالم  من  يخفف  اأن  ميكن  ال��ذي  الطبي  النعل  با�ستخدام  يو�سى 

تلقائياً، 
النعل اخلا�ض  ت�سميم  يعمل على  الذي  الطبّية  االأحذية  اإىل �سانع  الذهاب  اأجل ذلك ميكن  ومن 

بامل�سابني مب�سامري القدم واإنتاجه. 
القدم  ارتياح  تتيح  م��ادة خفيفة  النعل  وُت�ستخدم يف  ب�سكل جّيد.  النعل  القدم عرب  تقومي  و"ميكن 
املتاجر الطبية يف  اإحدى  امل�سابة، كما يقول غونار دروكليب، �ساحب  املنطقة  وتخفف عنها �سغط 

هذا ال�سدد. 
العالج الطبيعي يعترب اأي�ساً و�سيلة عالج ناجعة، الأّّنه يقّوي ع�سالت القدم، فالتدليك يخفف من 

تقل�ض الع�سالت وتوترها ويحدث فيها امتدادا كما يف االأربطة واالأوتار. 

وهكذا ي�سرتجع اجل�سم توازنه تدريجيا، وهذا اأمر مهم الأن خيوط الع�سالت متتد من القدم من 
خالل ال�ساقني وت�سل حتى الظهر. 

�لعالج باملوجات �ل�سادمة و�لوخز باالإبر 
اإمالة احلو�ض  اإىل  ي��وؤدي  الع�سالت، وهذا قد  ي�سبب توترا موؤملا ويقل�ض  اأن  العقب  باإمكان مهماز 

ويرتافق ذلك باآالم يف الظهر.
 وهذا بدوره ناجم عن مهماز العقب، وهكذا تتكرر العملية وكاأننا يف حلقة مفرغة. 

اأنها  �سحيح  االلتهابات:  ومتنع  العقب  ملهماز  تت�سدى  ال�سوتية  فوق  ال�سادمة  باملوجات  العالج 
طريقة موؤملة لكنها ناجحة يف معظم احلاالت. 

كما اأن الوخز بوا�سطة االإبر ال�سينية للت�سدي ملهماز العقب يعمل على اإزالة العقبات 
االأي�ض،  عملية  تن�سيط  على  وي�ساعد  القدم  يف  الطاقة  قنوات  ط��ول  على 

وكثري من املر�سى ي�ستفيدون من ذلك. 
التهاب  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  وي�سطر 

عدة  جت���رب���ة  اإىل  ال���ع���ق���ب  م���ه���م���از 
ح��ل��ول. واجل��راح��ة ت��ك��ون اآخر 

حل. 
اجلراحية  "فالعملية 

اآخ���������ر  يف  ت���������اأت���������ي 
مرحلة للعالج، 

عندما  وذل��������ك 
ت������ف�������������س������ل ك����ل 
اخل���������������ي���������������ارات 
كما  االأخرى"، 
طبيب  ي�����ق�����ول 
ال���ع���ظ���ام ِغ����رْيت 

ليفينغ. 
وتعترب هذه العملية 

خطرية  اجل����راح����ي����ة 
اجلانبية،  الآثارها  نظرا 

اإذ ميكن اأن توؤدي اإىل متزق يف 
اأحد االأوت��ار فيزداد االأمل اأو ميكن اأن 
تختفي نتوءات الكعب موؤقتا ثم تعود. 

وي�سيف الطبيب
 قائال: "االأولوية يف العالج ح�سب راأينا: لالأدوية والنعال 

الطبية والعالج الطبيعي".
بلت�سر، فبعد  نوربريت  املري�ض  اإىل  بالن�سبة  اأف�سل عالج  بالفعل  كان ذلك   وقد 

ب�سعة اأ�سابيع خّفت حدة اآالمه، وا�ستاأنف ريا�سة اجلري مع توخي احلذر.

اأعدت جملة “ريدرز ديق�ست” االأمريكية َتْقِريَراً 
الف�سل  مر�ض  اأعرا�ض  على  خالله  من  لتتعرف 
الفتاك؛ لعالجه قبل وقوع ما ال حتمد  الكلوي 

عقباه.

معتادة:  غري  وحكة  جلدي  1.طفح 
من  الف�سالت  اإزال���ة  على  ال�سليمة  الُكلى  تعمل 
جمرى الدم، واحلفاظ على دورٍة دمويٍة متوازنة 
ال��غ��ذائ��ي��ة وامل���ع���ادن الالزمة  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر  غ��ن��ي��ة 

جل�سمنا؛
ِل��َذا حني يحدث خلٌل يف هذا التوازن، قد يوؤثر   
تتفاعل  التي  ب�سرتك،  وملم�ض  ذلك على مظهر 
الدم؛  يف  املرتاكمة  الف�سالت  مع  �َسْلِبّياً  َتَفاُعاًل 
بطفح  االإ�سابة  اأو  باحلكة  ال�سعور  ي�سبب  قد  ما 

جلدي.

�لفم: يف  معدين  2.مذ�ٌق 
وظائف  خلل  عن  الناجت  ال�سموم  تراكم  ُي�َساِهم   
وانبعاث  الفم،  م��ذاٍق معدين يف  الكلى يف ظهور 

منه  ك����ري����ه����ة  رائ�������ح�������ٍة 
وي���ذك���ر بع�ض  اأي�������س���اً، 
مذاق  اأَنَّ  امل��ر���س��ى 

ملا  املر�ض  بعد  ل  يتحَوّ الطعام 
َذَكَر  فيما  املعدن،  م��ذاق  ُي�سبه 
ال��ل��ح��وم ال  م����ذاق  اأَنَّ  اآخ�����رون 
ي�سبح م�ست�ساغاً كال�سابق بعد 

االإ�سابة بهذا املر�ض.

�أو  بالغثيان  3.�ل�سعور 
�لتقيوؤ: 

ع����ن����د ت������راك������م ال����ك����ث����ري من 
قد  ج�������س���م���ك،  ال���ف�������س���الت يف 
يف  الرغبة  اأو  بالغثيان  ت�سعر 
التقيوؤ، فقد تكون هذه طريقة 
هذه  من  التخل�ض  يف  ج�سدك 

ال�سموم.

غري  ب��ح��اج��ة  4.�ل�سعور 
رة للتبول:  ُمربَّ

املرات  ع���دد  ت��راق��ب  اأن  عليك 
التي ترتدَّد فيها اإىل املرحا�ض، 
فهذا  ق��ل��ي��ل��ة  اأم  ك���ان���ت  ك���ث���رية 
االأمر ُمِهّم مالحظته ومعرفته 
ال���ب���ول من  ي�����س��در  اإذ  ب���دق���ة؛ 
الكلى يف نهاية 
االأم�����������������������ر، 

عند  الكلى  اأم��را���ض  وُت�سبب 
كاذبة  رغباٍت  النا�ض  بع�ض 
ب��ي��ن��م��ا ميكن  ال���ت���ب���ول،  يف 
ي��ع��ان��وا من  اأن  الآخ���ري���ن 
ازدياد ن�سبة البول ب�سكٍل 

ملحوظ.

يف  �ت  5.ت����������غ����������رُيّ
خ�����س��ائ�����س �ل���ب���ول 

نف�سه:
ا�سطراِب  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   
ل، قد  ِل ال��رغ��ب��ة يف ال��ت��ب��وُّ ُم���ع���دَّ
البول  �سكل  تغرياً يف  اً  اأَْي�سَ تالحظ 
بالبول،  نف�سه، مثل وج��ود دم خمتلط 
االأقتم،  اأو  اإما لالأفتح  البول،  لون  تغريَّ 

ويكون قوامه رغوياً اأو فقاعياً.

�لتورم:  .6
اأو  ال��ق��دم��ني،  اأو  ال�����س��اق��ني،  اأو  ال��ك��اح��ل��ني،  م  ت����ورُّ
ال�سوائل  اإزال��ة  على  اً  اأَْي�سَ الكلى  وتعمل  الوجه، 

الزائدة من اجل�سم، 
ال�سوائل  ه����ذه  ف����اإن  ب���امل���ر����ض،  االإ����س���اب���ة  وع��ن��د 
و�ساً يف اأطراف اجل�سد، كالكاحلني،  ترتاكم، ُخ�سُ
اأو ال�ساقني، اأو القدمني، اأو اليدين، اأو الوجه، ما 

قد ي�سبب تورمها ب�سكٍل ملحوظ.

و�الإعياء: 7.�الإجهاد 
 يف ح���ال ح���دوث خ��ل��ٍل يف وظ��ائ��ف ال��ك��ل��ى، تعجز 
ل خاليا الدم احلمراء؛  الكليتان عن مراقبة ُمعدَّ
اأو  ُمعتدلة  الأنيميا  الكلى  مر�سى  �ض  يتعرَّ ِل���َذا 

ة،  حادَّ
اإىل االإ���س��اب��ة باإعياٍء  ال��غ��ال��ب  ت����وؤدِّي يف  وه��ي م��ا 
ُمزمٍن، وت�سمل االأعرا�ض االأخرى الإ�سابة الكلى 

�ض. االإح�سا�ض بالربد، والدوار، و�سيق التنفُّ

اأن بع�ض  ال����دمن����ارك م���ن  ب��اح��ث��ون م���ن  ح����ذر 
بال�سكتة  االإ�سابة  خطر  تزيد  امل�سكنة  االأدوي���ة 

القلبية.
بع�ض  اأن  اإىل  لهم  درا���س��ة  يف  الباحثون  واأ���س��ار 
العقاقري التي ت�ستخدم بكرثة يف ت�سكني االآالم 
مثل اإيبوبروفني وديكلوفيناك ميكن اأن تت�سبب 
يف حاالت فردية يف اآثار جانبية على نظام الدورة 
هذه  ب�سراء  للنا�ض  "وال�سماح  للقلب  الدموية 
ا�ست�سارة  وب��دون  طبية  و�سفة  ب��دون  العقاقري 
هذه  ب���اأن  للعوام  انطباعا  يعطي  اخل���ربة  ذوي 
اأو�سح  اآمنة" ح�سبما  تكون  واأن  البد  العقاقري 
م�ست�سفى  يف  القلب  اأ�ستاذ  جي�سال�سون،  جونار 

مدينة جينتوفده اجلامعي.
االأملاين  االحت���ادي  املعهد  با�سم  املتحدث  واأك���د 
خماطر  اأن  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���ن���ت���ج���ات  ل��ل��ع��ق��اق��ري 
خالل  الباحثون  فح�سها  التي  االأمل  مثبطات 
ه��ذه ال��درا���س��ة م��ع��روف��ة منذ وق��ت ط��وي��ل واأن 
ال�����س��رك��ات امل�����س��ن��ع��ة ُت��ب��ل��غ االأط���ب���اء م��ن خالل 
اجلانبية  االآث����ار  ب�����س��اأن  املتخ�س�سة  امل��ع��ل��وم��ات 
املحتملة لهذه امل�ستح�سرات الطبية على القلب 

واالأوعية الدموية.
ودر�ض الباحثون حتت اإ�سراف جي�سال�سون االآثار 
الال�ستريويدية  بامل�سادات  يعرف  ملا  اجلانبية 
جانب  اإىل  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  وال����ت����ي  ل���الل���ت���ه���اب���ات 
نابروك�سني  م��ادة  وديكلوفيناك  االإيبوبروفني 

وروفيكوك�سيب و �سيليكوك�سيب.
الدرا�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإن  ال��ب��اح��ث��ون:  وق����ال 
العقاقري  ه���ذه  اأن  ب��ال��ف��ع��ل  اأظ���ه���رت  ال�����س��اب��ق��ة 

واالأوعية  القلب  على  �سلة مبخاطر  ذات 
الدموية.

خالل  الباحثون  وا�ستند 
ال�������درا��������س�������ة احل����ال����ي����ة 

جميع  ب����ي����ان����ات  اإىل 
ال�سكتة  م��ر���س��ى 

ال��ق��ل��ب��ي��ة يف 
رك  لدمنا ا
ت��ق��ري��ب��ا يف 
ال�������ف�������رتة 

ب���������ني ع������ام 
 2 0 0 1

و2010 وتبني لهم اأن نحو 3400 من هوؤالء 
املر�سى كانوا يتناولون قبل فرتة من اإ�سابتهم 
بال�سكتة القلبية و�سلت ل�سهر عقاقري م�سكنة، 
منهم 1100 مري�ض كانوا يتناول اإيبوبروفني 

و 545 مري�سا كانوا يتناولون ديكلوفيناك.
وخ��ل�����ض ال��ب��اح��ث��ون م��ن خ���الل درا���س��ت��ه��م التي 
جورنال"  ه���ريت  "يوروبيان  جم��ل��ة  يف  ن�����س��رت 
الأبحاث القلب اإىل اأنه عند تعاطي ديكلوفيناك 
ارتفع احتمال االإ�سابة بال�سكتة القلبية بن�سبة 
يتعاطوا  مل  ال��ذي��ن  باملر�سى  مقارنة   50%
االإ�سابة  اح��ت��م��ال  اأن  ح���ني  يف  م�����س��ك��ن��ة  م����واد 
تعاطي  ع��ن��د   31% بن�سبة  ارت���ف���ع  ب��ال�����س��ك��ت��ة 

االإيبوبروفني.
الدرا�سة  "نتائج  اأن  على  جي�سال�سون  و���س��دد 
تذكرة باأن امل�سادات الال�ستريويدية لاللتهابات 

لي�ست غري �سارة".
ون�سح االأ�ستاذ الدمناركي امل�سابني باأمرا�ض يف 
القلب واالأوعية الدموية بتجنب هذه امل�سادات 

تاأثريات  لها  العقاقري  ه��ذه  اإن  وق��ال  متاما 
ك���ث���رية ع���ل���ى ن���ظ���ام ال���ق���ل���ب واالأوع����ي����ة 

يف�سر  اأن  مي��ك��ن  م���ا  وه����و  ال���دم���وي���ة 
العالقة بينها وبني االإ�سابة بال�سكتة 
القلبية حيث توؤثر هذه امل�سادات على 

جت��م��ع ���س��ف��ائ��ح ال����دم مم���ا ق���د ي�سبب 
جتلط الدم.

واأو�سى اأخ�سائي القلب بعدم تناول 
اأك������������رث 

1200 ميلجرام من االإيبوبروفني يوميا  من 
ديكلوفيناك  م��ادة  اإن  وق��ال  ال�سرورية  يف حالة 
ه���ي االأخ���ط���ر م���ن ب���ني ه���ذه امل�����س��ك��ن��ات ون�سح 

�سحاح القلب بتجنب تعاطيها
 وقال اإن هناك عقاقري اأخرى ت�ساعد �سد االأمل 
اجلانبية.ويوؤكد  االآث����ار  ه��ذه  مثل  لها  ولي�ض 
واملنتجات  للعقاقري  االأمل���اين  االحت���ادي  املعهد 
اأملانيا ال تعطي هذه  ال�سيدليات يف  اأن  الطبية 
طبية  بو�سفات  اإال  مرتفعة  بجرعات  العقاقري 
حتتوي  العقاقري  لهذه  الطبية  الن�سرات  واإن 
دائما على اإر�سادات وحتذيرات بعدم ا�ستخدامها 
فاإن  "لذلك  طويلة  لفرتة  اأو  كبرية  بجرعات 
حلماية  اأمل��ان��ي��ا  يف  كافية  ق��واع��د  بالفعل  ه��ن��اك 

املر�سى من هذه املخاطر".
امل�������س���ادات ال��ال���س��ت��ريوي��دي��ة ل��الل��ت��ه��اب��ات هي 
وخمف�سة  ل��الأمل  م�سكنة  �سفات  ذات  م�سكنات 
ل��ل��ح��رارة وم��ث��ب��ط��ة ل��الل��ت��ه��اب��ات وت�����س��ت��خ��دم يف 
احلمى  مثل  املتعددة  االأ�سباب  ذات  االآالم  عالج 
االلتهابية  واالأم��را���ض 
�سيولة  ول�������زي�������ادة 

الدم.
والب�����د م���ن ق����راءة 
ن���ت���ائ���ج ال����درا�����س����ة 
����س���وء  يف  اأي�����������س�����ا 
ت��وف��ر م��ث��ل هذه 
امل���������س����ك����ن����ات يف 
اأوروب����ي����ة  دول 
غري  اأخ��������������رى 
لي�ض يف  اأمل��ان��ي��ا 
ت  ليا ل�سيد ا
وح���ده���ا ب���ل يف 
ال�سوبرماركت 

اأحيانا.

بها  �صعرت  اإذا  عالمات..   7
فهذه اأعرا�ض ف�صل كلوي

بع�ض امل�صكنات قد تزيد خطر 
الإ�صابة بـال�صكتة القلبية

م�سمار �لكعب �أو مهماز �لعقب مر�س موؤمل ي�سيب �لقدم غالبا ويعاين منه �لكثريون، وهو كتلة تن�ساأ من 
تر�سب �لكال�سيوم وت�سبب �آالما حادة وجتعل من �مل�سي عملية موجعة للغاية. نتعرف هنا على كيفية 
معاجلة �آالم هذ� �لنتوء �لتكل�سي يف �لقدم. يعود �سبب �الإ�سابة مبهماز �لَعِقب �إىل ��ستو�ء �لقدم وزيادة 

�لوزن و�سيق �حلذ�ء �أو �سالبة �لنعل، �أو �جلهود �لريا�سية �لز�ئدة، ب�سكل عام، في�سبح �ل�سري موؤملًا. 

كتلة تن�ساأ من تر�سب �لكال�سيوم

طرق معاجلة اآلم القدم 
وم�صمار الكعب

طـــــــــــــــب
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My Entire High School Sinking Into the Sea
فيلم ر�صوم متحركة يرتكز يف معظمه على املواقف

 My Entire High ال��ف��ي��ل��م،  ع��ن��وان  يك�سف 
 School Sinking Into the Sea
اأحداث  البحر(  يف  تغرق  كلها  الثانوية  )مدر�ستي 

العمل.
الر�سوم  ن���وع  م��ن  ل��ه  فيلم  اأول  يف  ���س��و  دا����ض  يعمد 
املتحركة اإىل اقتبا�ض روايته امل�سورة عن جمموعة 
كارثتني:  م��ن  للنجاة  يتخبطون  ث��ان��وي��ني  ط��الب 
املدر�سية  وامل�ساكل  حرفياً  الثانوية  امل��در���س��ة  غ��رق 

االعتيادية.
اأدى  ي��وم  بينهما.  ك��ارث��ة  اأ���س��ع��ب  د  ن��ح��دِّ اأن  ي�سعب 

دا�ض  ك����ان  امل��ح��ي��ط،  امل���در����س���ة يف  غ����رق  اإىل  زل�����زال 
فقد  �سعباً.  و�سعاً  يواجه  �سوارتزمان(  )جاي�سون 
اأو�سك �سديقه املقّرب اأ�ساج )ريغي وات�ض( على بدء 
ع��الق��ة عاطفية م��ع ف��ريت��ي )م��اي��ا رودول����ف( التي 

كانت �سديقته االأخرى الوحيدة.
غ���ريت���ه االأن���ان���ي���ة ك��ف��ي��ل��ة ب��ت�����س��ع��ي��ب ال���و����س���ع على 
اأنانياً  اجلميع وحتى على امل�ساهدين. ال يبدو دا�ض 
�سوارتزمان  �سخ�سية  كانت  كما  م�سحك  نحو  على 
وي�ض  ل��ل��م��خ��رج  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي   Rushmore يف 
اأن���در����س���ون، ب���ل اإن����ه جم����ّرد ���س��خ�����ض اأن�����اين يف هذا 

العمل.
ي��ت��ح�����س��ن ال��و���س��ع ق��ل��ي��اًل ح���ني ت��ن��زل��ق امل���در����س���ة يف 
املحيط الهائج ويتمكن املخرج �سو من اإدراج مواقفه 
امل�سحكة يف اإطار فيلم يتمحور حول كارثة. يقتب�ض 
 The Poseidonمن االأ�سا�سية  ق�سته  العمل 
يفي�ض  ب��و���س��ي��دون(:  )م��غ��ام��رة   Adventure
امل���اء يف امل��در���س��ة م��ن االأ���س��ف��ل اإىل االأع��ل��ى، في�سعد 
اإىل  االآخرين  الناجني  ورفاقه وجمموعة من  دا�ض 
الطوابق العليا من املدر�سة ثم اإىل ال�سطح على اأمل 

باأن يجدوا من ينقذهم.

طابع �سريايل
ت�سفي هذه االأحداث طابعاً �سريالياً وقامتاً و�سائكاً 
على املدر�سة الثانوية، فيتم الرتكيز يف الفيلم على 
الفيلم  وع��ف��وي��ة.  ف��ك��اه��ة  ال�سخ�سيات  اأك���رث  جن���اة 
الر�سوم  تبدو  لذا  )بيك�سار(،  �سركة  اإنتاج  من  لي�ض 
املتحركة ب�سيطة ب�سكل متعّمد اأحياناً لكن تربز يف 
ال  لالهتمام،  املثرية  اللم�سات  بع�ض  نف�سه  الوقت 
�سيما م�ساحات االألوان اجلاذبة والداكنة واالأمناط 

املخّدرة وعدد من االأفكار الب�سرية الذكية.
اأعمال  م��ن  امل�ستوحاة  االأف��ك��ار  بع�ض  اإي��ج��اد  ميكن 
الهزيل  ال���ك���ت���اب  و���س��خ�����س��ي��ات  ���س��ول��ز  م.  ت�����س��ارل��ز 
Peanuts، ال �سيما طريقة ر�سم العيون واأ�سلوب 
رق�ض ال�سخ�سيات تزامناً مع ظهور اأ�سماء امل�ساركني 
ي�ستحدث  اأن  �سو  يريد  رمب��ا  النهاية.  يف  العمل  يف 
معا�سرة  �سخ�سيات  ع��رب  ويج�ّسده  �سولز  اأ���س��ل��وب 

وحيوية واأكرب �سناً بقليل.

فكرة م�سحكة
وتبدو  امل��واق��ف  على  معظمه  يف  الفيلم  يرتكز  لكن 
مدته )75 دقيقة( مبالغاً فيها اأحياناً. يروي دا�ض 
مغامرته وتربز مفارقة م�سحكة يف ميله اإىل اعتبار 
نف�سه بطاًل مع اأننا نالحظ اأن ال�سخ�سيات االأخرى 

تبذل معظم اجلهود احلا�سمة.
اإنها فكرة م�سحكة بالن�سبة اإىل فيلم ق�سري من نوع 
الر�سوم املتحركة.ميكن اإيجاد بع�ض اجلوانب املمتعة 
 My Entire High School هام�ض  على 
�سوزان  و�سعت   :Sinking Into the Sea
�ساراندون �سوتها على �سخ�سية لورين الن�ض التي 
االأح���داث،  ت��ط��ور  اإث���ارة لالهتمام م��ع  اأك���رث  ت�سبح 

فتعك�ض املنحى الدرامي الذي يتخذه دا�ض.

يحتفل بالعيد 35 ملولوده �لف�سائي »�إي تي«

�صتيفن �صبيلربغ:اأملك احلق يف حتديد م�صاريعي اخلا�صة بنف�صي
اأحدث  يف  ال�����س��غ��رية  البطلة  ت��خ��اف   •
)العمالق   The BFG ل�����ك،  ف��ي��ل��م 
ال�����س��خ��م ال��������ودود(، م���ن ال��ع��م��ال��ق��ة. ما 

الذي كان يخيفك يف طفولتك؟
خميلتي  ك���ان���ت  )وح���������س����اً(!  ك���ن���ُت   -
مذهلة، لذا كنت اأخاف من كل �سيء. 
اأن يتحّول كر�سي ب�سيط  كان ميكن 
يف  كنت  حني  ب�سرعة.  عنكبوت  اإىل 
اأنني  اأتذكر  عمري،  من  اخلام�سة 
اأحد  ال�����س��م��اء يف  اأح������ّدق يف  ك��ن��ت 
الغيوم  اإح�����دى  ب���دت يل  االأي������ام. 
ثم  جميلة  ببجعة  اأ���س��ب��ه  ه��ن��اك 

حتولت فجاأًة اإىل دينا�سور.
 رك�سُت نحو املنزل واأنا اأ�سرخ.

بهذا  وال����دي����ك  راأي  ك�����ان  م����ا   •
املو�سوع؟

خميلتي  ك��ان��ت  وال�����دّي،  اإىل  بالن�سبة   -
تطرح م�سكلة حقيقية لدرجة اأنهما فكرا 
اأ�ساهد  اأزور الطبيب. كنت  اأن  يف �سرورة 
دوماً اأموراً غري موجودة اإال يف خميلتي. 
عقلية  باأزمات  م�ساب  اأنني  وال��داي  ظّن 
اأع��اين م�ساكل  ح��ادة. على االأرج���ح، كنت 

مماثلة، لكنها فتحت يل املجال كي اأطّور 
م�سرية مهنية عظيمة!

يف  الطفل  على  حتافظ  اأن  اأهمية  • ما 
داخلك؟

- ال�����س��دق اأج��م��ل م��ي��زة يف االأط���ف���ال. يف 
بني  ال��ت��م��ي��ي��ز  ي�ستطيعون  ال  ���س��غ��ره��م، 

اخلطاأ وال�سواب. 
ال اأه��م��ي��ة ل��ذل��ك يف ن��ظ��ره��م. ت��ع��رّب تلك 
احلرية  معنى  عن  حياتهم  من  ال�سنوات 
الكاملة، لكن تنتهي احلرية حني ي�سيطر 
اأتذّكر  ت�سرفاتنا.  ويوّجه  الدماغ  علينا 

تلك املرحلة جيداً.
املا�سي.  دي�سمرب  يف  عاماً   70 بلغَت   •
م���ا ه���و اأه����م اإجن�����از م��ه��ن��ي ح��ق��ق��ت��ه حتى 

االآن؟
م�ساريعي  حت���دي���د  يف  احل�����ق  اأم����ل����ك   -
اخلا�سة بنف�سي! لطاملا �سعيُت اإىل حتقيق 
ق�س�سي  اأ����س���رد  اأن  اأردُت  ال���ه���دف.  ه���ذا 
لهذا  ط��رف خارجي.  اأي  تدّخل  دون  من 
ال�سبب اأي�ساً، اأن�ساأُت �سركات اإنتاج خا�سة 

بي. احلرية الفنية هي االأهم يف نظري.

فيلم )�لكائن �لف�سائي(
يونيو  ح���زي���ران/  م��ن  احل����ادي ع�سر   يف 
�سبيلربغ  �ستيفن  املخرج  فاجاأ   ،1982
 E.T«) the extra- بفيلمه«  العامل 
terrestrial( الذي حتول يف اأيام اإىل 
ح��ّرك مو�سوع  بعدما  كله  العامل  حديث 
ت��ع��ي�����ض ع���ل���ى �سطح  وج������ود خم���ل���وق���ات 

الكواكب االأخرى.
 E.T. the ف��ي��ل��م  ���س��ت��ي��ف��ن: ه��و  ي��ق��ول 
)الكائن   Extra-Terrestrial
للمرة  حينها  اأدرك����ُت  الأن��ن��ي  الف�سائي( 
االأوىل اأنني اأريد اأن اأ�سبح اأباً. بعد ثالث 
والدة  م��ع  اأخ���رياً  رغبتي  حققُت  �سنوات، 

ابني االأول.
واأ����س���اف، )اأح��م��ل ال��ك��ام��ريا م��ع��ي طوال 
ال��وق��ت. يف عيد امل��ي��الد، اع��ت��دُت حت�سري 
�ساعة.  مدته  العائلة  عن  م�سرتك  فيلم 
مّر  ع��ل��ى  التقطُتها  ال��ت��ي  ال�����س��ور  ل  اأع����دِّ
االأوالد  فيديوهات  م��ع  واأجمعها  ال�سنة 
واأ�سيف اأغاين وموؤثرات خا�سة طبعاً، ثم 
�سخ�ض  الفيلم معاً، ويح�سل كل  ن�ساهد 

على ن�سخة منه(.

�لعامل يغزو   E.T
 E.T«) the extra- ج��ن��ى  وف��ي��م��ا   
طائلة  اأرب�������اح�������اً   )terrestrial
ل�«يونيفر�سال« التي وزعته بعدما اإ�سرتد 
ميزانيته) ع�سرة ماليني ون�سف املليون 
دوالر( ويزيد قلياًل) اأقل بقليل من 12 
يوم  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�سوق  م��ن  مليوناً( 

عر�سه االأول.
الأ�سرطة  وا�سعاً  الباب  فتح  ال��ذي  العمل 
الكواكب االأخرى، واالإمكانات املطروحة 
بعمق  اأّث���ر  فوقها،  ب�سرية  حياة  ل��وج��ود 
املخلوق  ال��ع��امل��ي��ة وح��ظ��ي  يف اجل��م��اه��ري 
عميق،  وتعاطف  وا�سعة  ب�سهرة  الدميم 
اأُنتجت  التي  املختلفة  امل�سنوعات  وجنت 
وكان  م��ذه��ل��ة،  اأرب����اح����اً  ت�����س��وي��ق��ه��ا  ومت 
التي  ه��ي  احل��ك��اي��ة  ب�ساطة  اأن  وا���س��ح��اً 
اأوج����دت ه��ذه االأج����واء االإي��ج��اب��ي��ة حول 

الفيلم وبطله.
�سفينة من كوكب اآخر كانت تقوم برحلة 
تن�سى  االأر����ض،  كوكب  ف��وق  اإ�ستك�ساقية 
»اإي  اأحد عنا�سرها  اإحدى حمطاتها  يف 
يلتقي  به  واإذا  اأمريكية،  منطقة  يف  تي« 

يتجاوبون  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال  م��ن  ب��ع��دد 
ويخبئونه  بغطاء  فيلفونه  و�سعه،  م��ع 
يف م��ن��زل اأح��ده��م، م��ن دون االإف�����س��اح يف 
اأو  اأمام ذويهم من الكبار لروؤيته  املجال 
اأذى،  ال�سوؤال عنه، حتى ال يتعر�ض الأي 
وهم بالتايل اأّمنوا له كل ما يحتاجه من 
حل  اإىل  يتو�سلون  ريثما  وك�ساء  غ���ذاء 

لو�سعه.
 ال يطول االأمر حتى يعلم االأهل باالأمر 
ويكون اإت�سال بال�سلطات االأمريكية لكي 
وبعد عذاب  الذي  املخلوق  اإزاء  تت�سرف 
واإتاحة  رفاقه  مع  بالتوا�سل  له  ي�سمح 
الفر�سة له كي يذهب معهم اإىل كوكبه. 
ال�سابقة  ال���زوج���ة  ���س��اغ��ت��ه��ا  االأح�������داث 
للنجم »هاري�سون فورد«، ال�سيدة »ميلي�سا 
م��ات��ي�����س��ون«، ال��ت��ي ت��وف��ي��ت ق��ب��ل عامني 
ب��ال�����س��رط��ان،وق��د ���س��ور الفيلم  م��ت��اأث��رة 
غران  و«في�ستا  الن«،  »ك��اب��ي�����س��رتان��و  يف 
كاليفورنيا،  يف  ران�����ض«  و«ب��ورت��ر  واي«، 
مع »دي واال�ض«، »هرني توما�ض«، »بيرت 
يومها  كانت  بارميور«)  و«دراو  كويوت«، 

يف ال�سابعة من عمرها فقط(.

يف عمر �ل�سبعني، يعرتف �ستيفن �سبيلربغ باأنه ال يز�ل طفاًل يف د�خله! مقابلة مع �أحد �أجنح �ملخرجني يف �لعامل.

فــن اأجــنبــي
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�صبب عدم اهتزاز الروؤية اأثناء احلركة
يرى املرء العامل من حوله بطريقة م�ستقرة ن�سبيا يف اأثناء امل�سي والرك�ض، 
وا�ست�سعار  ال��ت�����س��ارع  دور  تلعب  االأع����ني،  يف  خ��ا���س��ة  خ��الي��ا  وج���ود  ب�سبب 

احلركة.
ويقول ديفيد بري�سون من جامعة براون بالواليات املتحدة اإن "اأي كامريا 
ا�ستقرار  على  حتافظ  التي  اال�ست�سعار  اأجهزة  من  جمموعة  لديها  جيدة 

ال�سورة يف اأثنا احلركة".
واجلهاز  ال��ع��ني  �سبكية  خ��الي��ا  ف����اإن  اأج�����س��ام��ن��ا  يف  "اأما  ق��ائ��ال:  واأ����س���اف 
الدهليزي تلعب نف�ض الدور. واإال فاإن ال�سورة �ستهتز عند امل�سي اأو اجلري، 
ولن ن�ستطيع عندها روؤية اأي �سيء، االأمر الذي تعتمد عليه حياتنا ب�سكل 
الذاتي  "ال�سبط  ن��ظ��ام  اأن  وزم����الوؤه  ب��ري���س��ون  وج��د  وق��د  ه��ذا  رئي�سي". 
اأن راقبوا  للروؤية" ال يقع يف الدماغ واإمن��ا يف العني الب�سرية نف�سها، بعد 
ن�ساط اخلاليا الع�سبية يف �سبكيات اأعني جمموعات خمتلفة من الفئران. 
وال يزال العلماء ال يعرفون كيفية عمل هذه اخلاليا، وكيفية تعرفها على 
من  عملها  اآل��ي��ة  لفهم  يخططون  لكنهم  االآن،  حتى  ال��دوران��ي��ة  احل��رك��ات 

خالل التجارب املقبلة.

بي�ض الدجاج مهم لنمو الأطفال
اأن  الطبية  وا�سنطن  جلامعة  تابعون  اأطباء  اأج��راه��ا  درا���س��ات  نتائج  بينت 
تناول بي�ض الدجاج يوميا مفيد لالأطفال الذين يعانون من نق�ض النمو.
املواظبة على تناول  اأن  الدرا�سات االأخ��رية  "اأو�سحت  ووفقا للعلماء، فقد 
من  يعانون  الذين  االأطفال  اأج�سام  منو  معدل  من  يزيد  الطازج  البي�ض 
بالعنا�سر  جدا  غني  البي�ض  ف�سفار  تقريبا.  مرتني  مبعدل  النمو  نق�ض 
الغذائية املهمة للنمو، كالكال�سيوم واحلديد والفو�سفور، والبي�ض يحتوي 

على كميات كبرية من الربوتني الطبيعي".
واأو�سحوا اأنهم تو�سلوا اإىل تلك النتائج بعد درا�سات مطولة اأجروها على 
اأ�سهر، حيث  6 و9  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الذين  االأط��ف��ال،  عدد كبري من 
تبني اأن "تناول بي�سة واحدة يف اليوم زاد من منو االأطفال ب�سكل ملحوظ، 
تلك  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  عند  النمو  نق�ض  م�سكالت  م��ن  وق��ل��ل 

امل�سكلة مبرتني تقريبا".
6 غ���رام���ات من  ن��ح��و  ال���واح���دة حت��ت��وي ع��ل��ى  اأن البي�سة  امل���ع���روف  وم���ن 
الربوتني، اإ�سافة اإىل م�سادات االأك�سدة كاللوتني والزياك�سانثني، وكذلك 
فيتامينات )A وD وE(، باالإ�سافة اإىل احتواء البي�ض على العديد من 
االأحما�ض الدهنية غري امل�سبعة ال�سبيهة بتلك املوجودة يف حلوم االأ�سماك 

والتي تعد مفيدة للدماغ.
املادة الغذائية  اأن درا�سات �سابقة كانت قد حتدثت عن فوائد تلك  ويذكر 
مع  ق��ام  عندما  اأن��ه  دومينيك،  األك�سندر  العامل،  اأك��د  حيث  القلب،  ل�سحة 
 1982 جمموعة من زمالئه مبراجعة مقاالت مت ن�سرها ما بني عامي 
و2015، وطرحت فيها درا�سات عن عالقة تناول البي�ض بخطر االإ�سابة 
بي�سة  تناول  اأن  لهم  تبني  التاجية،  القلب  واأم��را���ض  الدماغية  بال�سكتة 
بن�سبة  الدماغية  بال�سكتة  االإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  يخف�ض  ال��ي��وم  يف  واح���دة 
حيث  التاجية،  القلب  باأمرا�ض  االإ�سابة  احتمال  من  يقلل  كما   ،12%
يعتقد اأن املواد امل�سادة لالأك�سدة املوجودة يف البي�ض ت�ساعد على حماربة 

االلتهابات وحت�سن من عمل اأجهزة اجل�سم ب�سكل عام.

يبلغ  �الن�سان  �أن��زه  بناء  �أط��ول  �لعظيم  �ل�سني  �سور    •
�رتفاعه 39 قدما و عر�سه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟

- 2400 كم
؟ �لو�حدة  �ل�سنه  يف  �ل�سعر  لنمو  مدى  •  ما�ق�سى 

- 15 �سم
؟ �لعامل  يف  مرة  الأول  �ملرور  �إ�سارة  نظام  ��ستخدم  متى  و  •  �أين 

- اأمريكا عام 1918 م
�لعامل  يف  �حلديد  لل�سكة  حمطة  �أكرب  ت�ستقبل    •

مائتي �لف �سخ�س و توجد يف ؟؟
- نيويورك 

" ؟ �لديانة  �أ�سول  عن  " �الإبانة  كتاب  موؤلف  •  من 
- اأبو احل�سن علي بن ا�سماعيل االأ�سعري 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�سري  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد اإال ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة 

اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�سري  اجل�سم  �سرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ض بدون  املياه  حتت  �ساعة  البقاء  ي�ستطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

االأر�سية  الكرة  على  حيوان  اأكرب  هو  االأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�سافة850  على  غنائها  بوا�سطة  التخاطب  ت�ستطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�سل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ض  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�ساعة   / كم   40 اإىل  �سرعته  ت�سل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�سل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�سوار  اأن  تعلم  • هل 
االأ�سبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  االأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 

ال�ساد�ض من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب لالأ�سوات املفاجئة
الكبار ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  االأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  • هل 

كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل  روماتيزم  الروماتيزم  حاالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 

الراعي 
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حتقيق نتيجة مرجوة فى هذا ال�سدد.
 57 االحمر بني  ف��روت  اأجريت على ع�سري اجلريب  قد  االبحاث  وكانت 
وال�سبعني  والثانية  والثالثني  التا�سعة  ما بني  اأعمارهم  تراوحت  مري�سا 

عاما ممن خ�سعوا لعمليات قلب مفتوح.
الكولي�سرتول  ن�سبة  الع�سري فى خف�ض  فاعلية هذا  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
اأداء  حت�سن  اإىل  باال�سافة  له  املخف�سة  بالعقاقري  باملقارنة   37% بنحو 

االوعية الدموية للمري�ض.

تو�سل علماء اأمريكيون لنتائج تبني اآثار ال�سعور بالوحدة 
على �سخ�سية االإن�سان وحالته النف�سية.

اأقرب  فقدانهم  نتيجة  والعزلة  بالوحدة  الكثريون  ي�سعر 
ال��ي��وم��ي��ة يف  ال��ع��م��ل  اأو ب�سبب ظ���روف  اأح��ي��ان��ا  االأ���س��دق��اء 
الوقت  التي مل ترتك لالإن�سان مت�سعا من  وقتنا احل��ايل، 
من  العديد  اأن  حتى  اإل��ي��ه،  االأ���س��خ��ا���ض  ب��اأق��رب  لالجتماع 
بداأ  ب��ال��وح��دة  ال�سعور  اأن  يالحظون  ب��ات��وا  النف�ض  علماء 
لهم  ويت�سبب  الكثريين  نف�سية  على  ال�سلبية  اآث��اره  يرتك 

مب�ساكل ع�سبية.
وحول هذا املو�سوع قال عدد من العلماء من جامعة �سيكاغو 
االأمريكية يف مقال ن�سرته جملة P S P B اإن "درا�ساتهم 
االأنانية  ح�ض  ينمي  بالوحدة  ال�سعور  اأن  اأظهرت  االأخ��رية 

عند االأ�سخا�ض، ويجعلهم يركزون على االأمور التي تتعلق 
بهم وحدهم دون االنتباه مل�ساكل وهموم االآخرين".

واأو�سحوا اأنهم تو�سلوا اإىل تلك النتائج بعد درا�سات نف�سية 
اأجروها على مدى 11 عاما، �سملت اأكرث من 200 �سخ�ض 
اأن  �سنة، حيث تبني   68 اإىل   50 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت��راوح��ت 
اأكرث  اأنانيني  اأ�سبحوا  ال�سعور بالوحدة  الذين يعانون من 
من غريهم، حتى اأن �سعورهم بالوحدة بداأ يوؤثر على ردود 

اأفعالهم وت�سرفاتهم ب�سكل عام.
وي�����ذكر اأن العديد من الدرا�سات ال�سابقة كانت قد اأ�سارت 
اإىل تاأثري ال�سعور بالوحدة على �سحة االإن�سان، حيث اأكدت 
اأنه يولد نوعا من القلق وال�سغط النف�سي لديه، ما ينعك�ض 

�سلبا على �سحة اجلهاز الع�سبي والقلب والدماغ.

اآثار ال�صعور بالوحدة على �صخ�صية الإن�صان

�أطفال �سينيون يلعبون فرحني خالل حفل تخرج دفعتهم من ريا�س �الأطفال يف هاند�ن، مقاطعة خبى، �ل�سني. )رويرتز(

وقد  ال�سم�ض  وح��رارة  احلر  لهيب  و�سط  قدميه  على  م�سيا  ال�سحراء  يعرب  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأح��د  كان 
ا�سابه اجلوع والعط�ض .. ويف اأثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�سحراء وحيدا فم�سى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
اأبدا ومل يكن  ماء عذب ،وهناك �سرب حنظلة وارت��وى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�سرب وي�سرب وكاأنه الي�سبع 
حنظلة يعرف اأن اجلمل ميالأ �سنامه حتي ي�ستطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�سحراء ،وبعد فرتة �سار االثنان 
حتى و�سال اإىل واحة ت�سكنها قبيلة كبرية نزال فيها �سيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري 
القبيلة من اأن يعي�سا معهما كاأنهما فردان من القبيلة او يحمالن الزاد والزواد ويرحالن فاختار حنطلة اأن 

يعي�ض و�سط افراد القبيلة .
اأخذ حنطلة يفكر كثريا فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �سر ال�سوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما مالأ 
�سنامه باملاء لي�ستفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم 
ينظفها جيدا ويجعلها مل�ساء المعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة واليرتك منها 
غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متالأ باملاء ليحملها من اراد ال�سفر فوق ظهره لتعينه على العط�ض و�سط 
ال�سحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�سحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�سماها قربة 
ومنهم من ا�سماها مطرة الأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ض حنظلة يف و�سطهم كرمي النف�ض عزيزا مبا 
يك�سبه من �سناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�سب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان 
القوارب وغريها  و�سناعة  اخل�سبية  االواين  �سناعة  يتقن  فكان  االخ�ساب  االثاثاث من  بع�ض  �سناعة  يجيد 
فا�ستعان باملواد ال�سمغية امل�ستخرجة من اال�سجار وحوافر الذبائح وا�ستعان اي�سا بامعاء احليوانات الذبيحة 
وا�سياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�سياء جيدة ال�سنع فا�ستطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر ال�سغري 
بقواربهم املتينة وعلمهم �سيد اال�سماك ومتليحها كما �سنع لهم بع�ض االدوات املو�سيقية البيئية وكان اي�سا 
اإىل جنة �سغرية ت�سكنها قبيلة �سعيدة  انواع اخل�سروات والفاكهة حتى حتولت الواحة  يعلمهم زراعة بع�ض 
�سميت بعد ذلك با�سم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �سيخ القبيلة وا�ستحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا 

لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .


